
 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 

1.9.   Zahájení nového školního roku proběhne ve třídách s třídními učiteli od 7,30 – 8,15 hod. 

 

 Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů v 1. třídě od 7:30 hod.  
Do prvního ročníku je zapsáno 15 žáků.  

Prvňáčci se mohou těšit na paní učitelku Mgr. Petru Strejčkovou. 

 

UPOZORNĚNÍ 

- Prosíme rodiče a doprovod prvňáčků první den školy, aby měl po celou dobu pobytu ve 

škole roušku. 

- Testování prvňáčků proběhne za přítomnosti rodičů. Testování bude probíhat průběžně 

od 7:15 hod. v 1. třídě. 

 

Vzhledem ke COVID-19 je pohyb cizích osob (i rodičů) po budově školy bez předchozího 

ohlášení ZAKÁZÁN.  

 

Žáci a další osoby s příznaky infekčního onemocnění NESMÍ vstoupit do budovy školy. 

 

 Školní jídelna bude v provozu, oběd si mohou žáci předem přihlásit na telefonu  

566 663 128 nebo e-mailem na jidelna@zsheralec.cz. Děti z mateřské školy jsou automaticky 

přihlášeny. 

 

2.9.   Od čtvrtka bude vyučování probíhat podle rozvrhu       

Školní družina bude v provozu od čtvrtka 2. 9. 2021 do 15:30 hod. 

 Výuka nepovinného předmětu Náboženství proběhne během září. 

 

§ Každá osoba (žáci, rodiče, zaměstnanci a další osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a 

školky ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 

dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

 

§ Screeningové testování ve škole proběhne 1. září, 6. září a 9. září 2021 

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují tyto podmínky: 

 Očkovaní (14 dnů po ukončení) 

 Po prodělané nemoci COVID-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu) 

 Po doložení negativního výsledku testu z odběrového místa 

 

§ Pokud žák nepodstoupí testování, může se účastnit prezenční výuky za podmínek: 

 Rouška po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i ve třídě při výuce 

 Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy 

 Nesmí zpívat 

 Při konzumaci potravin musí sedět a zároveň mít rozestup 1,5 m od ostatních osob 

 

§ Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. 
 

Všechny aktuální informace budou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy www.zsheralec.cz, nebo 

ve školním systému Edookit. 

Všem přeji úspěšný a hlavně pohodový školní rok 2021/2022  

  Mgr. Pavla Dlouhá        

ředitelka ZŠ a MŠ Herálec                                                                                      
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