
Informace o provozu školy od 1. 9. 2021 

 

1. Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v době od 7.40 h do 7.55 h. Doprovod do budovy 

školy nevstupuje. Od 2. 9. 2021 do budovy školy vstupují bez doprovodu i žáci 1. ročníku. 

2. Do budovy vstupují s nasazenou ochranou dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor 

třídy FFP2).  

3. Ihned u vstupu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezují a odcházejí do své třídy.  

4. Ve všech společných prostorách školy a o přestávkách i ve třídě používají všichni žáci řádně 

nasazenou ochranu dýchacích cest (musí zakrývat ústa i nos). 

5. V době vyučování ochranu dýchacích cest žáci ani pedagogové nepoužívají, stejný režim platí 

pro pobyt ve školní družině.  

6. Pobyt žáků ve škole:  

a) 1. 9. 2021 – žáci 2. – 4.. ročníku mají ukončenou výuku v 8.45 h 

     – žáci 1. ročníku přicházejí do školy hlavním vchodem v době mezi 8.10  – 8.15 h, 

cca od 9. 00 h proběhne informativní třídní schůzka pro rodiče; doprovod žáků 

musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou ochranu dýchacích cest, žáci 

jen ve společných prostorách 

b) 2. 9. 2021 –1. ročníku 8.00 h – testování žáků antigenními testy (někteří dříve v ranní ŠD) 

ukončení výuky v 9.40 h 

                   2. – 4. ročník: 1. – 4. VH: třídnické práce; rozdávání učebnic a sešitů, ukončení 

výuky v 11.40 h;  

                    

c) 3. 9. 2021 – 1. ročník: ukončení v 9.40 h  

  2. – 4. ročník: 1. – 4. VH: výuka podle rozvrhu hodin; ukončení výuky v 11.40 h 

7. Provoz školní družiny: od 2. 9. 2021 

                    ranní ŠD: 6.55 – 7.40 h žáci vstupují  do školy bez doprovodu 

        odpolední ŠD: 11.40 – 16.30 h; zákonní zástupci si vyzvedávají děti podle pokynů p. 

vychovatelek, nevstupují do školy, vyčkají na  příchod dítěte před budovou školy 


