Informace k zahájení školního roku 2021/22
1. 9. 2021 začíná vyučování v 8.00 hod. Žáci půjdou bez přezutí do tříd, s sebou si vezmou
psací potřeby. Po vstupu do budovy musí mít žáci ochranu dýchacích cest (roušku).

Vyučování v prvním zářijovém týdnu
1. 9. středa
 přípravná třída – zahájení školního roku bude v přízemí školní jídelny, kde mohou
být přítomni pouze zákonní zástupci, kteří musí mít respirátor. Poté vyučování
končí, žáci nemusí mít s sebou přezůvky ani žádné jiné školní potřeby (podrobnější
informace k výuce budou rodičům sděleny na třídní schůzce).
 1. ročník – zahájení školního roku bude ve třídách budovy 722 (seznamy žáků
s rozdělením do tříd budou k dispozici u proskleného vchodu do budovy), přítomni
mohou být pouze zákonní zástupci, kteří musí mít respirátor. Poté vyučování končí,
žáci nemusí mít s sebou přezůvky ani žádné jiné školní potřeby (podrobnější informace
k výuce budou rodičům sděleny na třídní schůzce).
 2.–9. ročník – v průběhu výuky bude provedeno testování antigenními testy (stejné jako
v minulém školním roce), konec výuky v 9.40 hod.
2. 9. čtvrtek
 1. ročník a přípravná třída – výuka do 9.40 hod.; v průběhu výuky bude provedeno
testování antigenními testy (stejné jako v minulém školním roce)
 2.–5. ročník – výuka do 10.45 hod.
 6.–9. ročník – výuka do 11.30 hod.
3. 9. pátek
 přípravná třída a 1. stupeň – výuka do 10.45 hod.
 2. stupeň – výuka do 11.30 hod.
V tyto dny se budou obědy ve školní jídelně vydávat od 11.00 do 13.00 hodin.
Od 6. 9. 2021 výuka dle rozvrhu hodin.
Pokud žáci ještě nemají uhrazené pomůcky na školní rok 2021/22, je nutné je uhradit
hotově v kanceláři školy v době od 7 do 14.30 hod. popř. prostřednictvím aplikace
Bakaláři dle instrukcí uvedených na webových stránkách dne 21. 5. 2021. Úhradu
doporučujeme provést před začátkem školního roku.
Školní jídelna a školní družina
Od 1. 9. 2021 jsou v provozu školní jídelna a školní družina. Pro žáky z PT a 4. ročníku bude
ranní ŠD ve školní jídelně.
Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně, musí vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování
v týdnu od 23. 8. do 27. 8. 2021 v čase od 9–13 hod. Ve středu a ve čtvrtek je možné i odpoledne
od 14–16 hodin. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách.
Kdo ještě nezapsal své dítě do školní družiny, dostaví se buď osobně do oddělení ŠD
v ZŠ v Žižkově ul. 722 (malá škola) v níže uvedené dny a časy (přihláška do ŠD je k dispozici
i na našich webových stránkách – můžete si ji vytisknout a vyplněnou přinést s sebou), nebo
vyplněnou přihlášku vhodit do schránky umístěné u levého hlavního vchodu na budově 678 –
velká škola nejpozději do pátku 27. 8. 2021 do 10 hod.).
 středa 25. 8. od 14 do 16 hod.




čtvrtek 26. 8. od 8 do 10 hod. a od 14 do 16 hod.
pátek 27. 8. od 8 do 10 hod.

Ten, kdo ještě neobdržel čip do ŠD, vyzvedne si ho ve výše uvedené termíny popř. 1. 9. 2021
při zahájení šk. roku.
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a přípravné třídy se budou konat
2. 9. 2021 od 16.00 hod. v kmenových třídách.
Třídní učitelé a umístění tříd
Hlavní budova T. G. Masaryka 678
Přípravná třída I (přízemí)
R. Hladíková
II. patro západ
IV. A Mgr. P. Laštůvková
IV. B Mgr. H. Syrochmanová
IV. C V. Svobodová
I. patro západ
VIII. A Mgr. R. Matějka
VIII. B Bc. J. Špalek
VI. B Mgr. G. Krebsová
Stará část
přízemí
I. patro
IX. A Mgr. A. Müllerová
II. C Mgr. R. Jirků
IX. B Ing. M. Smrčková
III. A Mgr. K. Zahejská
I. patro východ
III. B Mgr. T. Krákora
VI. A Mgr. L. Steklá
III. C Bc. R. Neckář
VI. C Mgr. P. Gallová
přízemí
II. patro východ
II. A Mgr. J. Schneiderová
VII. A Mgr. M. Vyšohlíd
II. B Mgr. R. Kotuličová
VII. B Bc. B. Pešková
I. B Mgr. J. Eichlerová (bývalá tělocvična)
Budova 722 Žižkova ul.
Nová část
I. patro
V. A V. Kočová
V. B Mgr. E. Bredlová
V. C E. Hladíková
přízemí
I. A Mgr. I. Ganišinová
I. C Mgr. J. Vomelová
I. D Mgr. J. Kvapilová

Budova školní jídelny
Přípravná třída II (přízemí) I. Stiborová
Testování a protiepidemická opatření
Všichni žáci se budou testovat antigenními testy (stěr z přední části nosu).
 2.–9. ročník – 1., 6. a 9. 9. 2021
 PT a 1. ročník – 2., 6. a 9. 9. 2021
Nemusí se testovat žáci, kteří:
 přinesou potvrzení o ukončeném očkování (nejméně 14 dnů od poslední dávky),
 přinesou potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (nejvýše 180 dnů od prodělání
nemoci), pokud tak již neučinili v minulém školním roce,
 přinesou potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 7 dnů) nebo antigenního
testu (ne starší 72 hod.).
Žáci musí dodržovat protiepidemická opatření (nevstupovat do školy s příznaky respiračního
onemocnění, dodržovat základní hygienická pravidla, a pokud nejsou žáci usazeni v lavicích,
musí nosit ve vnitřních prostorách roušky).

