
Zahájení školního roku 1.9.2021
1. třída

Vážení rodiče a milí žáci,
po jistě láskyplných a radostných prázdninách bychom vás všechny rádi pozdravili a
sdělili, jaký bude průběh nového roku v naší škole.

Organizace středy 1.9.
● 1. třída: v sokolovně - slavnostní zahájení s rodiči
● 2. třída: v 1. patře školy - přivítací program v kmenové třídě s třídním učitelem
● 3. třída: v suterénu školy - přivítací program v kmenové třídě s třídním učitelem
● 4. třída: v 1. patře školy - přivítací program v kmenové třídě s třídním učitelem
● 5. třída: v suterénu školy - přivítací program v kmenové třídě s třídním učitelem

Slavnostní zahájení 1. třídy ve středu 1.9. v 8:30 v
sokolovně ve Skaličce

● Příchod je možný od 8:00 do 8:15.
● Před vstupem do sokolovny budou děti testovány (antigenním testem) ve vestibulu sokolovny.

○ Můžete si donést svůj preferovaný test a ten před učiteli s dítětem provést.
○ Pokud nechcete, aby bylo Vaše dítě testováno, musí mít po celou dobu pobytu v sokolovně (a

poté ve škole) nasazenou roušku.
● Rodiče žádáme, aby uvnitř sokolovny měli roušku a dodržovali rozestupy.
● Slavnostní program bude ukončen do cca 9:30.

☑ 9:45 - 10:30 bude krátká informativní schůzka, na níž obdrží každý rodič od třídní učitelky Nely
Ondrouškové tištěné informace a dokumenty, které prosíme vyplnit a po dětech vrátit zpět
třídní učitelce nejpozději do pátku 3.9.

☑ Poté mohou děti s rodiči odcházet. Je však možné setrvat na oběd i ve školní družině.
Všechny tyto skutečnosti prosím zaznamenejte ZDE do 31.8. Výrazně nám to zpřehlední
organizaci a hladký průběh prvního dne.

Výuka během září
● Během měsíce září budou mít prvňáčci výuku ve své třídě do 11:30, poté oběd a školní družina.

Vyzvedávání dětí je možné od 12:30.
● Sledujte rozcestník před školou, kde bude aktuálně uvedeno, kde se děti s učitelem či vychovatelem

v odpoledních hodinách nacházejí (zahrada, hřiště, park apod.).
● Rodiče prvňáčků má vstup do školy povolen v nutných případech, vždy s rouškou.

☑ Pokud bude dítě odcházet jinak, než uvedete v přihlášce do školní družiny, je třeba tuto
změnu aktualizovat 1) SMSkou třídnímu učiteli NEBO 2) písemně v Úkolníčku.

Vysvětlivka:☑ úkol s termínem 1/4

https://mapy.cz/s/hegekataho
https://forms.gle/YNrA88AvGkmFtBjL7


● Od 10.9. bude probíhat výuka takto:

Po Út St Čt Pá

⌛ výuka
7:50-11:30
🍐 oběd
✞ náboženství
12:15-13:00
😺 odpolední
družina

⌛ výuka
7:50-11:30
🍐 oběd
😺 odpol. družina

⌛ výuka
7:50-11:30
🍐 oběd
😺 odpol. družina

⌛ výuka
7:50-11:30
🍐 oběd
😺 odpol. družina

⌛ výuka
7:50-11:30
🍐 oběd
😺 odpol. družina

Co s sebou na dny od 2.9. do 10.9.
● Děti budou mít s sebou aktovku s pouzdrem, svačinou a láhev na pití (pitný režim je zajištěn).
● Nezapomeňte přezůvky (zůstanou v botníku).
● Doporučujeme, aby děti chodily do školy ve sportovním oblečení. Z hygienických důvodů budeme

většinu času venku, dovolí-li počasí.
● Pokud dítě nepřijde ve sportovním oblečení, dejte mu prosím do skříňky sportovní oblečení a obuv

na teplé i chladnější počasí. Toto oblečení bude zároveň sloužit na tělovýchovné aktivity a školní
družinu.

● Děti, které budou v družině do 16 h, doporučujeme, aby měly i druhou svačinu.

Hygienická opatření, která musíme ctít
S odkazem na TENTO manuál snažně prosíme všechny rodiče a žáky o respektování následujících bodů jak
při slavnostním zahájení, tak během celého školního roku.
☑ Doporučuje se, aby děti ve společných prostorách školy měly roušku (prosíme, vybavte děti 2

ks roušek).
● Děti se budou během prvních dvou týdnů měsíce září třikrát testovat (lze využít vlastní test).
● Pokud celorepubliková incidence (výskyt pozitivních) po testování bude nízká, je pravděpodobné, že se

již dále testovat nebude. Viz manuál MŠMT.
● Děti, které odmítnou testování, musí mít během výuky ve škole roušku.
● Cítí-li dítě slabost nebo vykazuje známky nachlazení, nebude do školy vpuštěno.
● Projeví-li se během výuky respirační příznaky, slabost, bude dítě ihned izolováno od ostatních a

neprodleně bude vyrozuměn zákonný zástupce, aby si dítě co nejdříve odebral domů.

V naší společnosti se střetává mnoho různých názorů na epidemiologickou situaci. Za kolektiv všech
pedagogů naší školy Vás chceme vyzvat k dodržování jednoduchého pravidla:

“Necítím-li se zdráv, mám-li náznak kašle či rýmy, zůstanu den dva doma”.

Domníváme se, že toto je cesta, jak setrvat ve škole a ve zdraví co nejdéle. Děkujeme za toto nastavení a
zodpovědnost.

Vysvětlivka:☑ úkol s termínem 2/4

https://drive.google.com/file/d/1HIu7H4NAa56GWT8rLOe29zKYVfylFEJg/view?usp=sharing


Seznamte se s třídami a třídními učiteli
Třída Třídní učitelé Kmenová třída

1. Nela Ondroušková 1. patro

2. Dušana Mužíková, Hana Svítková a Petr Macháň 1. patro

3. Petra Kalusková a Petr Macháň suterén

4. Věra Mazanová, David Kristek, Tomáš Slepánek a Petr
Macháň

1. patro

5. Gabriela Randýsková a Petr Macháň suterén

Před školou je umístěn rozcestník, který vás do třídy navede.

Školní družina pojede již od 1.9.
● Školní družina bude zaměřena na přirozený pohyb a aktivity v přírodě 🌳, kamarádské vztahy 🙋, dále

na hudební 🎸, taneční 🚶, výtvarné ✍, sportovní ⛹, rukodělné činnosti 🚀. V rámci malých skupin se
mohou děti učit např. hře na kytaru, práce v truhlářské dílničce, tanečnímu kroužku, dramatickou
výchovu, anglickou konverzaci.

● V čase odpolední družiny se všichni pedagogové věnují individuálnímu doučování dětí dle jejich
potřeb. V tomto čase mají děti i prostor na plnění domácích úkolů pod vedením učitelů.

● V letošním školním roce se bude realizovat přestavba školní zahrady, do jejichž vizí a příp. prací
mohou být zapojeny jak děti, tak rodiče.

☑ Do školní družiny je třeba dítě řádně přihlásit na rok 2021/2022 skrze elektronickou
přihlášku, kterou vyplňte ZDE do 3.9.

● Provozní doba ŠD od 1.9. do 10.9. je
○ ranní 7:15 - 8:00 v suterénu (3.+5. třída) a v 1. patře (1., 2. a 4. třída)
○ odpolední 12:00 - 16:00 dle rozcestníku*

● Od 10.9. může být provozní doba družiny upravena dle přijatých přihlášek.
● Pokud bude dítě odcházet jinak, než uvedete v přihlášce do školní družiny, je třeba tuto změnu

aktualizovat 1) SMSkou třídnímu učiteli NEBO 2) písemně v Úkolníčku.

*Od 2.9. v odpoledních hodinách mohou být děti např. v parku, na hřišti u sokolovny, na školní zahradě, v
suterénu školy apod. Při vyzvedávání dětí proto sledujte vždy rozcestník před školou, který vás aktuálně
navede.

Dokumenty, které obdržíte při zahájení
1. Informace o průběhu vyučování a platbě sešitů a školních pomůcek
2. Souhlas GDPR
3. Přihlášku do školní jídelny a informace k platbě (pouze noví žáci)

Vysvětlivka:☑ úkol s termínem 3/4

http://bit.ly/druzinaskalicka


☑ dále také Úkolníček - zde mohou rodiče zaznamenávat jakékoliv změny, vzkazy či požadavky
pro třídního učitele, hlavně změny odchodů ze školy či družiny. Třídní učitel Úkolníček dětem
denně kontroluje. Prosíme o to i Vás.

Dotazy a nejasnosti se nezdráhejte ověřit u ředitelky školy Dušany Mužíkové (723 321 048). Věříme, že vše
další vyladíme během následujících dní. Děkujeme proto za upřímnou a včasnou oboustrannou komunikaci.
Vzhůru do nových školních zážitků a dobrodružství.

Pokud máte chuť zavzpomínat na školní akce v měsíci červnu (spaní ve škole, cyklovýlet, rozlučkový tábor
páťáků), můžete ZDE.

Tým učitelů ZŠ Skalička

Vysvětlivka:☑ úkol s termínem 4/4

http://www.skolaskalicka.cz/zs/videogalerie/

