
Informace o zahájení školního roku žáků 1. tříd 

– 1. září 2021 

Slavnostní zahájení pro žáky 1. tříd a jejich rodiče proběhne v tělocvičně naší školy, 

začátek bude v 9. 00 hod. 

Prosíme rodiče o dochvilnost, pro vstup do budovy školy použijte boční vchod od 

tělocvičny od 8. 30 hod. 

Abychom mohli slavnostní zahájení uskutečnit, bude nutno dodržet tato 

protiepidemiologická opatření: 

1) Pro jedno dítě umožníme maximálně 2 osoby dospělého doprovodu. Je nutno 

použít ochranu dýchacích cest (respirátor nebo nano roušku, na děti se 

nevztahuje).  

 

2) U vchodu proběhne kontrola bezinfekčnosti dospělých, předložte prosím: 

- potvrzení o očkování (14 dní od ukončeného očkování) 

- nebo potvrzení o prodělané nemoci (ne více než před 180 dny) 

- nebo potvrzení o antigenním testu (ne starší než 72 hodin) 

- nebo potvrzení o PCR testu (ne starší než 7 dní) 

Pokud nemáte žádné potvrzení, můžete si udělat samotest přímo na místě (dodáme 

testy). 

Děkujeme za dodržení opatření. 

Děti se budou ve škole testovat až 2. září po příchodu do své třídy (viz další dokument 

o testování žáků). 

Tělocvična bude rozdělena na 3 sektory – pro třídy 1. A., 1. B a 1. C. 

Po ukončení slavnostního zahájení se děti s doprovodem a paní učitelkou odeberou 

do svých tříd, kde od třídní učitelky získají další informace, popř. si pak rodiče vyřídí 

ve škole další náležitosti. V 10. 30 hod. si rodiče mohou děti vyzvednout.  

Již od 1. září jsou ve škole obědy a školní družina. 

Ranní družina bude fungovat od čtvrtka 2. 9. od 6. 00 hod., odpolední družina od 1. 9. 

vždy do 16. 30 hod.  

Ve čtvrtek a v pátek - 2. a 3. září - končí vyučování žáků 1. tříd v 10. 45 hod. 

Těšíme se na naše nové prvňáčky  

 

Třinec 30.8.2021 

 

Mgr. Ivana Pinkasová 

ředitelka školy 
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