
Vážení rodiče, 

níže posílám informace k provozu školy od pondělí 17.5.2021, ve kterých jsou pouze drobné 

změny. 

Testujeme stále neinvazivními antigenními testy SingClean, patrně od 24.5.2021 dostaneme 

od MŠMT jiný tip testů, ale rovněž antigenní. 

 

Od 17.5.2021 již nemusí být zachována homogenita skupin tzn., že skupiny se již mohou 

míchat. 

 

POZOR! Od pondělí 17.5.2021 změna v časech nástupů na testování žáků: 

1. třída: 7.00-7.25h 

2.+3.třída: 7.25h 

4.+5.třída: 7.40h 

 

Ostatní dny: úterý - pátek příchod do školy do 8h bez bližšího určení. 

Úterý - pátek obnoven smíšený provoz ranní i odpolední družiny. 

Všem třídám začne vyučování v 8.00h dle rozvrhu v příloze. 

 

- v hodinách HV stále zakázán zpěv 

- v hodinách TV - cvičení pouze venku. Důrazně žádáme, aby si všechny děti v pondělí 

přinesly převlečení do TV, které budou mít celý týden ve škole. Pakliže nebudeme moct jít 

z důvodu nepříznivého počasí ven v hodinách TV, pohyb venku bude nahrazen v jiný den. 

Tudíž jsou změny rozvrhu vyhrazeny. 

 

Žáci 2.-3. ročníku si budou ponechávat učebnice a pracovní sešity do PRVOUKY ve škole, 

aby s nimi dle potřeby mohli pracovat. 

2.-3. ročník bude chodit ve čtvrtek po 2 hodinách TV na oběd až v 12.20 - dávejte tedy dětem 

větší svačiny. 

Pozor na klíšťata - denně děti kontrolujte. 

 

Do čtvrtku 20.5. mi prosím napište, kdo má zájem o obnovení kroužku Zábavné matematiky - 

pondělí 13.45-14.30h a o náboženství - pátek 13.00-13.45h. Dle počtu zájemců mohou být 

tyto kroužky obnoveny. 

Keramika se již do konce šk. roku neuskuteční. 

 

Příští týden: Středa 19.5. -  3. a 5. ročník AJ s Russellem Jonessem, čtvrtek 20.5.: 4.  a 5. 

ročník - AJ s Russellem Jonessem. 

 

Focení dětí - zajistí pan Rybníček: 

Pátek 21.5.2021 dopoledne - za příznivého počasí venku. 

Cena fotografie - 20,-Kč formát 13x18cm, celá třída 

10,-Kč formát 10x15 cm - jedinci, sourozenci nebo menší skupinky. Máte-li zájem o focení 

skupinek či sourozenců, nahlaste paní Záděrové Kamile do středy 19.5.2021. Děkuji. 

 

Všem přeji hodně sil a trpělivosti, abychom tento školní rok mohli zdárně dokončit. 

Mgr. Lenka Drábková 


