
Vážení rodiče, 

1. září začínáme v 9:00 na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí se žáci 1. ročníku setkají v tělocvičně, žáci 

ostatních ročníků se setkají ve svých kmenových třídách.  

Vstup do školy v případě nepříznivého počasí bude žákovským vchodem od 8:50.  

Děti si po příchodu do školy vydezinfikují ruce ve vestibulu. 

Jelikož epidemiologická situace nadále vyžaduje zvýšená hygienická opatření, děti budou mít nasazenou roušku 

ve společných prostorách (šatny, jídelny, chodby, WC…).  

Žádáme minimálně o 2 kusy čistých roušek na den + sáček na použité roušky.  

Nadále platí, že rodiče mají do školy vstup zakázán s výjimkou 1. září pro rodiče dětí 1. tříd. 

 

Školní jídelna  

Žádný žák nemá automaticky přihlášený oběd. Obědy je nutné dětem přihlásit na webové aplikaci www.strava.cz 

(do úterý 31. 8.). Pokud Vám nejde strava objednat, jídlo objednejte emailem u vedoucí školní jídelny 

paravanova@zszaaleji.cz, do úterý 31. 8. 2021.  

Spoj Jarošov – Štěpnice 1. září 

8:20 z Jarošova  

10:50 ze Štěpnic 

Konec vyučování 1. září 

1. ročník končí v 11:00 

2. – 5. ročníky končí v 10:45 

6. – 9. ročníky končí v 10:30 

Třídní schůzky 

7. září od 16:30 proběhnou první informativní třídní schůzky, pozvánku s programem obdržíte mailem od třídních 

učitelů. 

Hygienická opatření 

Ve škole proběhne antigenní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test proběhne  

1. září mimo 1. ročníky (1. ročníky se budou testovat 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy (chodby, jídelna, šatny, WC…) 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole a školském zařízení, oddělené stravování, apod.).  

Testování ve škole nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 

dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního 

pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného ve 

zdravotnickém zařízení (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). 

 

Jsme si vědomi toho, že organizace přináší mnohá omezení jak pro děti a učitele, tak také pro vás rodiče.  

Žádáme vás o pochopení a vstřícnost při jejich dodržování. 

Děkujeme za spolupráci  

Vratislav Brokl 
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