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Informace pro rodiče na školní rok 2021-22 

Ve svém zájmu se rodiče seznámí se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny či 

pravidly pro hodnocení žáků. Všechny tyto předpisy jsou vyvěšeny v přízemí staré budovy 

vedle ředitelny a v koridoru, vedle vstupu do školy od školního hřiště. Veškeré informace 

rovněž naleznete na www.zsprotivin.cz v sekci PRO RODIČE - Dokumenty ke stažení.  

S ohledem na aktuální epidemiologickou situace doporučujeme zákonným zástupcům sledovat webové stránky školy, 

kde jsou pravidelně aktualizovány informace. 

 

 Rodičům je vstup do školy zakázán. 

 Při zahájení školního roku škola zaktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí (telefonní čísla a e-maily). 

 Děti z pavilonu nesmí (až na určené výjimky) chodit o přestávkách do hlavní budovy (a naopak) – viz poučení o BOZ 

pro žáky. 

 Na začátek nového školního roku nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do 

budovy školy a pohybu osob před budovou školy a zároveň nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu 

žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

 01., 06. a 09. 09. budou žáci testováni AG testy, formou samoodběru, na přítomnost Covid-19 (výjimku mají žáci s 

ukončeným očkováním a ti, kteří prodělali Covid-19 v posledních 180 dnech). Žáci 1. tříd se budou testovat 02. 09. Je 

také možné doložit výsledek negativního testu ze zdravotnického zařízení.  

 Žáci budou pracovníky školy vyzýváni k dezinfekci a mytí rukou (vstup, třída, školní jídelna apod.) 

 Během vyučování bude docházet k častějšímu větrání učeben, šatních prostor, budou dezinfikovány povrchy 

předmětů, jichž se dotýká více osob apod. 

 Žáci mají zakrytá ústa a nos ve společných prostorách.  

 O okruhu osob určených do karantény rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 

 Žáci 4. – 9. tříd vstupují do školy do ukončení rekonstrukce koridoru hlavním vchodem, žáci 1. – 3. tříd a ranní ŠD 

vchodem od školního hřiště. Rodiče si děti ze ŠD budou vyzvedávat tamtéž. 

 Koridor bude v září ještě uzavřen, žáci se do školní jídelny budou přesouvat po chodníku ulicí Komenského. 01. 09. 

proběhne poučení o bezpečném chování při přesunech. Posílené dozory budou vykonávat pedagogičtí pracovníci. Po 

obědě (kromě odpoledního vyučování) se žáci již nebudou vracet do hlavní budovy, tašky budou ukládat v provizorní 

šatně před ŠD. Třídní učitelé dětem zdůrazní odpovědnost za vlastní bezpečnost, zákaz pohybu v okolí stavby a 

ostražitost při pohybu mezi školními budovami. 

 Poučení BOZ pro žáky:  

 důrazný zákaz pohybu v bezprostředním okolí stavby, bezpečnost při vstupu do školy (hlavním vchodem pro 

žáky 4. – 9. tříd, vchodem od hřiště pro žáky 1. – 3. tříd), bezpečnost při přesunu do školní jídelny, návykové 

látky (zákaz jejich užívání, distribuce v areálu školy), přísný zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy, 

včasné hlášení úrazů atd. 

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat, bude-li tento způsob ve školním roce realizován. Podrobnosti 

k organizaci případné distanční výuky poskytnou třídní učitelé (emailem rodičům, žákům skrze aplikaci Teams). 

 Přihlášky ke stravování všichni žáci odevzdají do školní jídelny, od 02. 09. jsou obědy přihlášeny podle loňského 

školního roku (poté podle změny na přihlášce). 

http://www.zsprotivin.cz/

