
Provoz školy od 1. září 2021  

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,   

již se na Vás a Vaše děti těšíme, a aby vše probíhalo tak jak má, prosíme Vás o prostudování 

následujících informací k zahájení nového školního roku 2021/2022, vydaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 17. 8. 2021.  

Testování žáků  

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 budou žáci testováni 
neinvazivními RT-PCR testy dle následujícího rozpisu:   

  

1. termín  třída  

1. 9. 2021  2. – 9. třída  

2.9. 2021  přípravná třída + 1. třída  

  

2. termín  třída  

6. 9. 2021  2. – 9. třída  

6. 9. 2021  přípravná třída + 1. třída  

  

V případě, že se žáci nepodrobí testovaní, budou se účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:  

- použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole  

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy  

- nesmí zpívat  

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru.  

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky:  

- 14 dnů po plně dokončeném očkování  

- po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na 

COVID-19)  

- žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  

  

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021  

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a 
ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, 

který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.  

  

  



Režim příchodu žáků do školy 1. září 2021  

čas  třída  

7:45  2. + 3. třída  

7:50  4. + 5. třída  

7:55  6. + 7. třída  

8:00  8. + 9. třída  

8:05  přípravná třída  

8:15  1. třída  

  

Režim příchodu žáků do školy od 2. září 2021  

čas  třída  

7:45  2. + 3. + 4. třída  

7:50  4. + 5. + 6. třída  

7:55  7. + 8. + 9. třída  

8:00  přípravná třída + 1. třída  

  

Rozvrh hodin 1. týden  

1. třída   

středa 1. 9. 2021  8:00 - 8:40  1 vyučovací hodina  

čtvrtek 2. 9. 2021  8:00 – 9:40  2 vyučovací hodiny  

pátek 3. 9. 2021  8:00 – 10:45  3 vyučovací hodiny  

  

Přípravná třída, 2. – 9. třída  

středa 1. 9. 2021  2. – 9. ročník  8:00 – 8:45  1 vyučovací hodina  

čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021  
2. – 5. ročník  8:00 – 11:40  4 vyučovací hodiny  

6. – 9. ročník  8:00 – 12:35  5 vyučovacích hodin  

  

Od 2. týdne bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin v jednotlivých třídách včetně odpoledního 

vyučování.   

  

Provoz školní družiny  

Dne 1. 9. 2021 bude provoz školní družiny od 8:45 do 12:00 hodin, bez obědů ve školní jídelně.   

Od 2. 9. 2021 bude mít školní družina v provozu 3 oddělení:   

1. oddělení ŠD p. vychovatelka V. Kadlecová  

2. oddělení ŠD p. vychovatelka M. Tuháčková  

- od doby skončení vyučování do 17:00;  

- do školní družiny mohou docházet pouze žáci, kteří mají řádně uhrazenou úplatu za ŠD;  

- úplatu za ŠD můžete uhradit na číslo účtu školy: 422326/5500, variabilní symbol: rodné číslo 

dítěte a do poznámky: jméno dítěte;  

- platby v hotovosti u vychovatelky paní Tuháčkové v budově školy;  



 Ranní družina  

- 7:00 – 7:30  

- Z provozních důvodů (výsledky testování) bude v provozu ranní družina od pondělí 6. 9. 2021.  

 Provoz školní jídelny  

- Rodiče si před nástupem dítěte zkontrolují a přihlásí obědy individuálně.  

- Zahájení provozu školní jídelny bude od 2. 9. 2021.  

- Stravování bude probíhat dle harmonogramu (informace poskytnou třídní učitelé). - 

 Informace ke stravování:  

Luděk Vocelka, vedoucí ŠJ Pod Lipkami  

Pod Lipkami 5  

Praha 5 – Smíchov, 150 00 

kuchyne.podlipkami@seznam.cz tel.: 

731 485 166  

Romana Frančeová, hospodářka školy  

E-mail: romana.franceova@zsgraficka.cz 

Web: www.zsgraficka.cz tel. 257 319 

521, 728 146 992  

  

Informace k testování a nástupu tříd do školy  

Mgr. Marta Rieglová  

E-mail: marta.rieglova@zsgraficka.cz   

http://www.zsgraficka.cz/
http://www.zsgraficka.cz/

