
Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022  
Vážení rodiče a milí žáci, 

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravil na začátek nového školního roku 2021/2022. Rád bych 

Vám představil aktuální informace k zahájení nového školního roku. 

 

Žáci 1.tříd zahájí nový školní rok 1.9.2021 v 8:00 hod  venku před školou –žáci 1.A krček vchod 

Tvrdonice, 1.B krček vchod Kostice, a poté již se svými třídními učitelkami a společně s rodiči přejdou do 

svých tříd.  Při vstupu do budovy školy a přechodu do tříd bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst 

a nosu. Po usazení do lavic si žáci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní 

testování  proběhne až 2.9.2021.  

Prosíme rodiče žáků s trvalým pobytem ve Tvrdonicích, aby si na zahájení škol. roku přinesli číslo účtu, 

z důvodu peněžitého daru obce Tvrdonice. 

Žáci 2. – 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 – 9:00hod ve svých kmenových třídách. Na úvod 

musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat                             

o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před 

samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku.  

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1. 9. (2.-9.ročník),  čtvrtek 2. 9. (1.ročník),  pondělí 6. 9.  

a čtvrtek 9. 9. 2021.  

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a 

vnitřních společných prostorech školy, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ.  

Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat. 

Testování se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2.očkovací dávky), dále pak 

u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u žáků, kteří doloží negativní 

výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení 

týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat 

vyučujícímu. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude 

možné žáka z testování uvolnit! 

 Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka: 

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě podstoupilo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost 

uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné  vyjádření předá žák dne 1.9.2021 v kanceláři 

školy. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní 

testování. 

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj 

příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1. 9. 2021 

pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest  po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na 

zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní 

jídelny. Nemůže se účastnit TV ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat.  

 

Pomůcky a sešity zašlou prostřednictvím Edookitu vyučující daného předmětu do začátku školního  roku 

(týká se 5.ročníku a II.stupně). 

Školní jídelna-stravné je možné uhradit vedoucí školní jídelny denně od 8:00-13:00 hod. Provoz jídelny 

zahájen 2. 9. 2021.  

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a věřím, že vše společnými silami zvládneme. 

Mgr.Michal Vrzal, ředitel školy 


