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INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZABRUŠANY 1.9.2021 
 

Vážení zákonní zástupci, pro školní rok 2021/2022 vydalo MŠMT Soubor doporučení MŠMT pro školy a školská 

zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Soubor doporučení je k dispozici na webových 

stránkách školy. 

 

Školní rok 2021/2022 začne pro všechny žáky školy 1.9.2021 v 7,45 h, slavnostním přivítáním žáků 1. ročníku a 

ostatních žáků před budovou školy.  

 

1.9.2021 

Vstup do budovy školy 

Po přivítání si odvedou žáky do třídy třídní učitelé. Všichni jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je 

uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (žáci roušky, dospělí respirátory). U 

vchodu všichni použijí připravenou dezinfekci na ruce. 

 

1. ročník 

Žáci si po usazení mohou odložit roušku. Přivítání žáků ve třídě, organizační záležitosti, seznámení s průběhem 

testování a samotné testování za přítomnosti dohlížející osoby (zákonného zástupce, pedagoga). 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby ke každému žákovi do třídy šly nejvíce 2 osoby. 

 

Ostatní ročníky 

Po usazení si mohou všichni odložit roušku. Přivítání žáků ve třídě, seznámení s průběhem testování a samotné 

testování, organizační záležitosti. Žáci, kteří se nebudou testovat ve třídě sami, provedou testování v tělocvičně se 

svou dohlížející osobou (pouze žáci 2. – 3. ročníku). 

Vstup dospělých osob do tříd není umožněn. 

 

Konec vyučování bude přibližně v 8,30 h.  

 

Školní družina a školní jídelna 

1.9.2021 nebude oběd ani školní družina. Zápis do školní družiny a na obědy bude probíhat ve školní družině. 

 

Od 2.9.2021 

Příchod žáků do školy v 7,30 h, žáci zapsáni do školní družiny a žáci dojíždějící příchod individuální. Vstup 

dospělých osob do budovy školy zůstává omezený, umožněn pouze po domluvě. Všechny osoby pohybující se ve 

společných prostorách školy mají zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. 

 

Další testování žáků bude probíhat 6.9.2021 a 9.9.2021 (žáci, kteří se nestihnou testovat v tomto termínu, budou 

otestováni okamžitě po prvním příchodu do školy). 

Žáci budou testováni ve svých třídách všichni společně - je tedy nutné přijít do školy včas – 7,30 h. Žáci, kteří 

se nebudou testovat sami, budou provádět testování v tělocvičně za dohledu zákonného zástupce (pouze žáci 1. – 

3. ročníku) nebo jím pověřené osoby (nutný písemný souhlas). 

 

V případě pozitivního testu žáka školy, budete o následných krocích informováni.  

Informace na ostatní dny, budou mít žáci připravené v notýskách. 

 

 

 

                          

 V Zabrušanech 25.8.2021                                                                       …………………………………………. 

                                                                                                                  Mgr. Dana Plachá, ředitelka školy 

 

mailto:zszabrusany@volny.cz
http://www.zszabrusany.wcw.cz/

		2021-08-25T12:22:37+0200
	Mgr. Dana Plachá




