
Přehled nejdůležitějších informací k provozu školy od 1. 9. 2021 

Vážení rodiče, kompletní soubor doporučení pro školy k provozu a testování 
vydaného MŠMT od 1. 9. 2021 nejdete na této adrese: 

                          https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 

 
 
První školní den 1. 9. 2021 

 

Děti se sejdou se svými p. učitelkami ve svých třídách. 
Začátek vyučování je v 8.00 hodin.  
Obědy se v tento den vydávají od 11.15 do 12.15 h. 

 
 
Informace k prvním dnům pro 1. ročník 

 

středa 1. 9.     Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do 
jejich třídy v 1. patře, nezapomeňte, prosím, na ochranu dýchacích cest. 

Konec vyučování v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina. 

čtvrtek 2. 9.          1 vyučovací hodina, ukončení v 9.00 h, po skončení   

                               pokračuje družina.  

                               testování dětí – v 8.00 h 

pátek 3. 9.             2 vyučovací hodiny, do 9.40 h, po skončení ŠD 

Od pondělí 6. 9.     vyučování dle rozvrhu 

                                testování dětí – v 8.00 h 

čtvrtek 9. 9.            testování dětí – v 8.00 h          

 



 
Informace k prvním dnům pro 2. - 5. ročník 

 

středa 1. 9.            2 vyučovací hodiny, do 9.40 h., po skončení v  

                               provozu školní družina 

                               testování dětí v  8.00 h 

čtvrtek 2. 9.          4 vyučovací hodiny, do 11.40 h, poté ŠD 

od pátku  3. 9.       dle rozvrhu 

pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. testování dětí v 8.00 h 

Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, abyste v dalších dnech nevstupovali do školy. 

Pokud budete potřebovat mluvit se zaměstnanci školy, jste samozřejmě vítáni. 

 
Organizace provozu – testování (Genrui BioTech test) 

 
1. ročník: ve dnech 2. 9., 6. 9., 9. 9., v 8.00 h 
2. - 5. ročník: ve dnech 1. 9., 6. 9., 9. 9., v 8.00 h 
 
Testování nemusí podstoupit děti po prodělaném onemocnění covid-19 
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně 
pokud žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 
místě. 
V případě pozitivního testu vás budeme kontaktovat telefonem, dítě si 
vyzvednete a informujete praktického lékaře vašeho dítěte, který 
rozhodne o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou 
žádanku. Ohledně návratu dětí do školy pak vše zkonzultujeme 
telefonicky. 
 
Věříme, že testování dobře zvládneme, stejně jako v měsících před 
prázdninami.  
Pokud máte jakékoli dotazy, volejte na tel. č. 739042943 nebo pište na 
o.ruzickova@skolavinicnesumice.cz 
 



 
Ochrana dýchacích cest 

 
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorách školy, 
ve třídách ho mít nemusí.  
Pokud by se některý žák nepodrobil testování, bude se účastnit 
prezenční výuky s rouškou. 
  

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
Ranní družina je v provozu od 7.00 do 7.40 h. 
Odpolední od 11.40 do 16.15 h. 
Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, nevstupujte do školy. Vyzvedávání dětí: 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.15.  
Další informace obdrží děti do „deníčků – družínků“. 
 

  
 
 
 
Ve Viničných Šumicích 24. 8. 2021         Mgr. Olga Růžičková 
             ředitelka školy 


