
Vážení rodiče, milí žáci, 

srdečně vás zdravíme po letních prázdninách a zasíláme informace k zahájení 

nového školního roku: 

 

Provoz školy 

MŠMT poskytlo školám soubor doporučení vzhledem k epidemiologické situaci 

ZDE 

Krátké shrnutí: 

•             Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do  

   budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

•             Od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

•             Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

•             Každá osoba je povinna 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. 

Screeningové testování ve školách 

•             Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků 3x po sobě. První test  

   se provede 1. září (u žáků prvního ročníku 2. září).  Dále se bude testovat  

   v termínech 6. září a 9. září 2021.  

•             Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, které budou  

   škole dodány (není nutná asistence zdravotnického personálu). Návod ZDE 

•             Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po  

   očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění  

   covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci,   

   kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

•             Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky  

   účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ. 

•             V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže  

   škola v souladu s mimořádným opatřením MZ umožnit žákovi osobní přítomnost na  

   vzdělávání. Takový žák musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se  

   školním řádem. Po dobu nepřítomnosti mu nebude poskytováno vzdělávání distanční  

   formou. 

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#1-provoz-%C5%A1koly-krou%C5%BEky-praxe-dal%C5%A1%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-a-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4


Samozřejmě z nich vycházíme, ale chceme začít fungovat co nejnormálněji, a proto 

bude u nás fungovat školní družina, povinně volitelné předměty i kroužky. Dodržování všech 

hygienických požadavků je samozřejmostí. 

 

Otevření školy 1. září 

Škola se otevře standardně v 7.40 h. Žáci vstupují samostatně do budovy hlavním 

vchodem (kromě žáků 1. tříd – ty si před školou vyzvednou třídní učitelé). 

 

Rozvrh hodin 

Žáci obdrží první den rozvrh hodin a jejich přítomnost ve škole bude první týden 

následující: 

1. září 8.00-8.45 h (přivítání všech žáků, testování 2.-9. ročníků) 

2.-3. září 8.00– 09.40 h (testování 1. ročníků, třídnické práce 1. ročníků – 2. září) 

2.-3. září 8.00– 11.40 h (třídnické práce 2.-9. ročníků) 

Potřebné pomůcky ke školní výuce, které je nutno zajistit, jsou uvedeny ZDE 

 

Školní družina 

Pro žáky 2.-5. ročníků: dne 1. září ranní družina fungovat nebude, odpolední (od cca    

9 h) pak již bude v provozu. Další den bude již probíhat normálně, tzn. jak ranní (od 6.30 h), 

tak odpolední (do 17. h).   

Pro žáky 1. ročníků: začne fungovat od 2. září po skončení vyučování. 

Dne 6. září z důvodu testování nebude zajištěn provoz ranní družiny. 

 

Třídní schůzky 

První třídní schůzky se budou konat dne 13. 9. od 17 h. 

Zákonní zástupci žáků 1. tříd budou mít třídní schůzky i 1. září v 8.45 h. 

 

Stravování 

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně si můžete až od pondělí 30. srpna vyzvedávat 

čipy pro žáky, případně řešit své požadavky, a to od 7-15 h u vedoucí školní kuchyně             

p. Benešové (případně telefonicky či emailem). Vstup již přes ul. Bohuňovou. 

Upozorňujeme, že z důvodu zvýšení cen potravin jsme museli mírně upravit celkovou 

cenu obědů – nové ceny ZDE 

https://www.zsarmenska.cz/?page_id=9194
https://www.zsarmenska.cz/?page_id=7908


Dále připomínáme, že naše škola zajišťuje DIETNÍ STRAVOVÁNÍ, tak se v případě 

potřeby obracejte na p. vedoucí Benešovou. 

Od 2. září budeme nabízet opět dvě hlavní jídla, první – tradiční česká kuchyně, druhé 

– inspirace Zdravou školní jídelnou ZDE 

Od 13. září připravujeme opět svačinky. 

Žáci budou odcházet z prostor školní jídelny již standardní cestou – ul. Bohuňova. 

 

Ředitelská volna 

Rozhodli jsme se do konce kalendářního roku (pokud se nevyskytne závažná situace) 

ředitelské volno neposkytovat. 

 

Aktualizace kontaktů   

V pondělí obdržíte dotazník k aktualizaci a kontrole vašich kontaktů. 

 

Náběh školní výuky 

Jsme si vědomi, že po nelehkém období nastane náročné období normální adaptace i 

pro naše žáky. Z toho důvodu bude celý měsíc září věnován opakování. Dále bychom vás 

chtěli požádat, abyste se v případě problémů s výukou ihned obraceli na vyučující. Jsou 

možné různé formy pomoci a doučování. 

Pevně věříme, že tento školní rok bude již probíhat běžnou formou. 

 

Děkuji a těšíme se na spolupráci. 

S pozdravem Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ 

 

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

