
Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

doufáme, že jste si krásně užili období prázdnin a že se, společně s námi, těšíte do školy.

 

Ve školním roce 2021/2022 bude opět nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se
mohou podle epidemiologické situace v průběhu roku měnit. Vždy o nich budete
informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými komunikačními kanály –
email, elektronická ŽK.

Pravidla pro zahájení školního roku jsou připravena na základě Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021,
aktuálně platných Ochranných opatření MZ ČR a podle Souboru doporučení pro školy a
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování (dále
jen Manuál).

1. školní den – 1. 9. 2021

Žáci  1.ročníku a děti přípravné třídy :

● žáci 1.A , 1.B, 1.E  se sejdou v 8,30 před budovou Angelovova
● žáci 1.C, D  a děti přípravné třídy se sejdou v 8,30 na zahradě budovy Mladenovova



● po společném přivítání a rozdělení dětí do tříd si paní učitelky převedou děti na první
společnou vyučovací hodinu. Rodiče mezitím obdrží od vychovatelek podrobné
informace k organizaci školní družiny a stravování.

● cca v 9,30hod proběhne třídní schůzka rodičů s paní učitelkou. Prosíme o účast pouze
jednoho zákonného zástupce vybaveného respirátorem.

 

Žáci 2. -9. ročníku

● vyučování začíná v 8,15hod
● žáci 1.stupně hlavní vchod – budova Angelovova
● žáci 2.stupně vchod u skladu učebnic – budova Angelovova
● budova Mladenovova obvyklé vchody
● budova Rakovského obvyklý vchod
● vyučování pro všechny ročníky bude trvat jednu vyučovací hodinu

 1.9. 2021 budou  obědy vydávány ve školní jídelně od 10,30 do 12,00 hod.

 

Od 2.9. do 3.9.2021  budou probíhat tzv. “ DNY PRO TŘÍDU”, ukončení výuky a výdej
oběda podle následujícího rozpisu:

PT a 1.ročník – do 10.00 hod, výdej oběda v 10,10 hod třídy objekt Angelovova, 10,20 hod
třídy objekt Mladenovova

2.ročník - do 10,30 hod, výdej oběda třídy objekt Rakovského 10,40 hod, třída objekt
Mladenovova 10,45 hod

3.roč. – do 10,50 hod, výdej oběda třídy objekt Angelovova 10,55 hod, třídy objekt
Mladenovova 11,10 hod

4.roč. – do 11,30 hod – výdej oběda třídy objekt Angelovova 11,35 hod, třídy objekt
Mladenovova 11,40hod

5.roč. – do 11,50 hod – výdej oběda 11,55 hod

6.ročník – do 12,10 hod – výdej oběda 12,15 hod

7.ročník – do 12,30 hod  – výdej oběda 12,35 hod

8.ročník – do 12,50 hod – výdej oběda 12,55 hod

9.ročník – do 13,00 hod – výdej oběda 13,05 hod

 



PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina

– objekt Angelovova – 6,30 -7,40 hod (následně jsou děti převáděny  na ostatní objekty –
budova Rakovského a Mladenovova )

Objekt Rakovského

–          provoz ŠD do 14,45 hod, následuje převod na hlavní budovu

● vyzvedávání dětí – rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím videotelefonu se
ohlásí, vychovatelka předá dítě rodičům – vyzvedávání do 14,00 hod,  poté vyzvednutí
od 15,00 hod  na objektu Angelovova, kde je konečná ŠD do 17,00 hod

 

Objekt Mladenovova

● vyzvedávání dětí – rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím zvonků se ohlásí a
vychovatelka předá dítě rodičům – vyzvedávání dětí do 14,00hod

● v době od 14,00 do 15,00 hod nelze dítě vyzvedávat – společná činnost v ŠD
● konečná ŠD do 17,00 hod

Objekt Angelovova

● vyzvedávání dětí – vchod u ranní ŠD, rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím
videotelefonu se ohlásí, vychovatelka předá dítě rodičům

● v době od 14,00 do 15,00 hod nelze dítě vyzvedávat – společná činnost v ŠD
● konečná ŠD do 17,00 hod

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Samotestování žáků 2.-9.ročníku ve třídě pod dohledem učitele ve dnech 1.9., 6.9. a
9.9.2021 v 8,15hod.

Asistované testování dětí přípravné třídy a žáků 1.ročníku ve dnech 2.9., 6.9. a 9.9.2021
v 8,15 hod.

Testování se neprovádí u osob, které písemně doloží negativní výsledek PCR (platí 7 dnů)
nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě. Toto potvrzení o antigenním
testování nesmí být starší 72 hodin. Potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli před
testováním třídy.

Testování se neprovádí u osob s prodělaným onemocněním COVID-19, kdy od nařízení
izolace, nebo prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost musí
písemně doložit zaměstnavateli / třídnímu učiteli před testováním. Od 181. dne od prokázání
nemoci podléhají pravidelnému testování. Potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli před
testováním třídy.



Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR nebo certifikát
vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID o provedeném
očkování proti COVID-19, kdy od ukončené aplikace vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.
Potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli před testováním třídy.

Při návratu ze zahraniční dovolené postupují zákonní zástupci dětí a žáků podle aktuálních
Mimořádných, Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo aktuálních Sdělení MZd
ČR.

Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení
dalšího preventivního testu.

Ve společných prostorách školy je povinnost dětí a žáků nosit ochranné prostředky dýchacích
cest (žádáme o zajištění dostatečného množství ochranných prostředků).

Veškerá opatření se vztahují na všechny děti a žáky školy a aktivity spojené s výukou, resp. s
přítomností ve škole a školní družině.

Do školy je umožněn vstup pouze dětem a žákům, kteří podstoupili ve stanovených
termínech vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu a doloží škole jeho negativní výsledek,
antigenním testem ve škole a mají negativní výsledek, nebo doloží certifikát o provedeném
očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, při nedoložení budou tito děti a
žáci  po celou dobu pobytu ve škole používat prostředky ochrany dýchacích cest.

Žáci, kteří se neprokáží negativním testem nebo certifikátem o očkování, nebo prodělání
nemoci: musí po celou dobu výuky nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí cvičit
ve vnitřních prostorech, při cvičení venku se převlékají odděleně a nepoužívají sprchy; nesmí
zpívat; používají toalety vyčleněné pouze pro tyto žáky; při konzumaci potravin a pokrmů
musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

Materiál pro testování – pořízený zákonnými zástupci Škola může umožnit žákům použít k
testování jiný antigenní test, než sama poskytuje, pokud je tento test na seznamu schválených
testů https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ (Zároveň
je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné
podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Vážení rodiče, ve snaze zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců, Vás
žádáme o respektování zákazu vstupu do budov školy, abychom omezili riziko šíření
nemoci COVID-19 (do odvolání). Pro komunikaci se zaměstnanci školy využívejte,
prosím, služební email: prijmeni@zsangel.cz (viz.www.zsangel.cz).

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a rodičům, dětem i pedagogům přejeme úspěšný školní
rok.

V Praze dne 25. srpna 2021                                                  

PaedDr. Iva  Cichoňová, ředitelka školy

mailto:prijmeni@zsangel.cz



