
   

  Informace k novému školnímu roku 2021/2022,  

     organizace výuky 

 

 

1. září 2021 

Žáci 2. až 5. ročníku: 

8,00 hodin  Příchod do školy. Žáci si přinesou do školy přezůvky, aktovku, psací potřeby, 

   zápisník, ochranu dýchacích cest (roušku). 

8,00 – 8,30 hodin Testování žáků 2. – 5. ročníku v přízemí školy 

9,00 – 9,30 hodin Slavnostní zahájení nového školního roku v I. třídě ve škole 

9,30 – 10,00 hodin Žáci 2. až 5. ročníku se přesunou do II. třídy. Předání učebnic, aj.  

10,00 hodin  Závěr vyučování. Děti půjdou domů, příp. do školní družiny. 

 

Žáci 1. ročníku: 

8,30 hodin Příchod do školy. Žáci si přinesou do školy přezůvky, aktovku, ochranu 

dýchacích cest (roušku). 

8,30 – 9,00 hodin Testování žáků 1. ročníku v přízemí školy 

9,00 – 9,30 hodin Slavnostní zahájení nového školního roku v I. třídě ve škole 

9,30 – 10,00 hodin Informace třídní učitelky v I. třídě pro žáky 1. ročníku a rodiče, předání  

   učebnic, aj. 

10,00 hodin  Závěr vyučování. Děti mohou s rodiči odejít domů, příp. děti do školní družiny. 

 

Od 2. září 2021 

 Od 2. září 2021 začátek vyučování i konec vyučování již dle rozvrhu hodin. 

 Provoz školní družiny od tohoto dne v běžném provozu. Ranní družina od 6,30 hodin, 

odpolední družina do 16,00 hodin. 

 V první školní den budou dětem předány přihlášky ke stravování a do školní družiny. Prosíme 

o jejich včasné vyplnění a předání třídním učitelkám prostřednictvím žáků. 



Školní družina 

 Školní družina bude v běžném provozu od 2. 9. 2021.  

 Dne 1. 9. 2021 bude školní družina v případě zájmu v provozu, a to družina odpolední. Ranní 

družina v tento den v provozu nebude. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo v tento den ve školní 

družině, je nutné vyplnit přihlášku do školní družiny nejpozději před nástupem žákyně/žáka do ŠD.  

 Přihlášku si můžete vyzvednout osobně ve škole ve dnech 30. – 31. 8. 2021 v době od 9,00 

do 12,00 hodin nebo dle tel. domluvy – 585358278. Přihláška bude také k dispozici na webových 

stránkách školy, záložka školní družina. V případě, že Vaše dítě bude chodit do školní družiny až od 

2. 9. 2021, dostane přihlášku k vyplnění první den ve škole a odevzdá ji až 2. 9. 2021 při příchodu do 

ŠD. 

 Prosíme o přihlášení všech dětí do školní družiny. Doba strávená na obědě je také dobou 

započítanou do provozu školní družiny. Doba odchodu ze školní družiny se vyplňuje dle Vašeho 

uvážení. 

 

Stravování 

 Přihlášky ke stravování (obědy a svačinky) obdrží Vaše děti 1. 9. 2021 ve škole.  

 V případě, že Vaše dítě půjde do školní družiny 1. 9. 2021, je nutné nahlásit tuto skutečnost 

ve škole nejpozději do 31. 8. 2021, do 9,00 hodin. Nejlépe emailem: skola@zsmsdaskabat.cz.  

Stravování na 1. 9. 2021 musíme poté objednat.  

 Od 2. 9. 2021 bude všem žákům již oběd objednán/zajištěn automaticky. Svačinky budou 

zajištěny až od odevzdání přihlášek ke stravování ve škole (od dne následujícího po odevzdání 

přihlášky).  

 Pokud chcete na den 2. 9. 2021 oběd dítěti odhlásit, učiňte tak na tel. č. 585358278. 

 Informace (přihlášky, ceník stravování, aj.) naleznete také na našich webových stránkách 

v příslušných záložkách (školní družina, školní výdejna, aktuality, aj.). 

 

Informace k testování žáků, protiepidemická opatření 

 Všechny informace k testování žáků: Manuál MŠMT (edu.cz) 

 Screeningové testování v září 2021 

 Žáci se budou testovat ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Pokud nebude v tento den žák ve 

škole přítomen, bude se testovat v den příchodu do školy. 10. 9. 2021 screeningové testování končí. 

 Žáci se testují neinvazivními antigenními testy GENRUI BioTech z přední části nosu. Testy jsou 

určeny k samoodběru. Instruktážní návod k testování: Instruktážní video AG testy Genrui - YouTube 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=26s


 V případě pozitivního antigenního testu bude ihned informován zákonný zástupce dítěte. 

Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu, zákonný zástupce se obrátí na dětského lékaře dítěte a 

s dítětem absolvuje PCR test. Pokud je PCR negativní, žák se může okamžitě účastnit výuky, negativní 

výsledek testu musí zákonný zástupce doložit (příp. zaslat emailem vedení školy). Také pozitivní 

výsledek PCR testu musí zákonný zástupce vedení školy vždy oznámit, a to bezodkladně. Škola je 

povinna informovat KHS a řídit se jejími pokyny (toto platí po celý školní rok). 

 Žák se netestuje, doloží – li: 

 - potvrzení o očkování (14 dní po uceleném dokončeném očkování); 

 - potvrzení po prodělaném onemocnění COVID (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu 

na COVID-19). 

 - negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – antigenní test – ne starší než 

72 hodin, PCR test – ne starší než 7 dní. 

 

 Je možné, aby si žák do školy přinesl vlastní test, tento test musí být schválen Ministerstvem 

zdravotnictví a proveden ve škole. 

 Při provádění testování žáků 1. – 3. ročníku I. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění 

testu zákonnému zástupci či jím pověřené osobě.  

 V případě, že žák nepodstoupí test, příp. nedoloží výše uvedená potvrzení), je povinen nosit 

po celou dobu přítomnosti ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, a to i v době výuky. Toto 

platí po dobu screeningového testování, tj. do 10. 9. 2021. 

 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti v naší škole žáci, kteří doloží 

lékařské potvrzení, ve kterém je výslovně uvedeno, že žák nemůže mít nasazen žádný ochranný 

prostředek dýchacích cest. 

 V případě, že zákonný zástupce vyjádří nesouhlas s testováním dítěte a současně se stálým 

užíváním ochrany dýchacích cest, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

Zákonný zástupce je současně povinen nepřítomnost žáka řádně omluvit prostřednictvím žákovské 

knížky a informovat třídního učitele prostřednictvím emailu či telefonicky (Školní řád). V těchto 

případech škola postupuje jako při běžné absenci. Poskytuje podporu, případně zve žáka 

k individuální konzultaci, neposkytuje distanční vzdělávání. 

 

 Příchod do školy po návratu ze zahraničí: 

 Informace MŠMT: informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf (edu.cz) 

 Pobýval – li žák v posledních 14 dnech (a méně) před nástupem do školy v zahraničí, je 

povinen řídit se opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy v určených případech musí před vstupem 

do školy předložit výsledek negativního testu. 

 

 Děkujeme za respektování všech opatření a doporučení. 

 

 Sledujte prosím průběžně naše webové stránky, které budou doplňovány dle aktuálně 

platných doporučení. 

 

        Eva Maršálková v. r.   

        ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

