
  Harmonogram prvního týdne nového školního roku  
1.9. - 3.9.2021 

________________________________________________________ 

Den Akce Kde 

ST 1.9. Testují se všichni žáci včetně 1.ročníků 
 
Školní družina je v provozu na obou budovách od 6:00 do 16:00 
 

Budova Bavorovská 
8:00 Zahájení školního roku ve třídách 
Platí pro žáky 2. - 9.ročníků, žáci volně vstupují do budovy 
hlavním vchodem a to od 7:40.  Žáci se nepřezouvají.  
 
8:00 1.C všichni žáci prvňáčci vyčkají se svým doprovodem před 
budovou školy, kde je v 8:00 vyzvedne třídní učitelka, proběhne 
krátké přivítání a program. Po úvodu přejdou prvňáčci s jedním 
rodičem do třídy (ostatní mohou vyčkat před budovou školy), kde 
se žáci za asistence tohoto rodiče otestují a dále budou s TU 
pokračovat v programu. Po otestování rodič odchází školní 
jídelny, kde na rodiče bude čekat vychovatelka školní družiny. Ta 
příchozím podá potřebné informace za ŠD a ŠJ. Rodiče pak 
nejpozději v 9:25 opouštějí školní družinu a odcházejí před školu, 
kde počkají na příchod svých dětí. TU děti před školu odvede 
v 9:30. 
 
9:40 Konec výuky pro 2. – 5.ročník 
9:50 Konec výuky pro 6. – 9.ročník   
 

Budova Výstavní  
8:00 – všichni žáci 1. D, 1. E, 2.D, 3.D vyčkají před budovou školy, 
kde si je v 8:00 hod. vyzvedne třídní učitelka, proběhne krátké 
přivítání a program. Po úvodu přejdou prvňáčci s jedním rodičem 
do třídy (ostatní mohou vyčkat před budovou školy), kde se žáci za 
asistence tohoto rodiče otestují a dále budou s TU pokračovat 
v programu. Po otestování rodič odchází školní družiny, kde na 
rodiče bude čekat vychovatelka školní družiny. Ta příchozím podá 
potřebné informace za ŠD a ŠJ. Rodiče pak nejpozději v 9:25 
opouštějí školní družinu a odcházejí před školu, kde počkají na 
příchod svých dětí. TU děti před školu odvede v 9:30. 
 
9:40 Konec výuky pro 2. a 3.ročník 
 
Pokud rodiče druháčků a dětí dalších ročníků (z obou budov) budou 
chtít pomoci svým dětem při testování, je to možné po domluvě 
s třídním vyučujícím. 
 

Všichni žáci se 
testují ve svých 
třídách  



ČT 2.9. 8:00 Zahájení výuky  
1. stupeň 
1. - 4. hodiny - TŘÍDNICKÁ HODINA – TU ve svých třídách 
2. stupeň 
1. - 5. hodiny TŘÍDNICKÁ HODINA – TU ve svých třídách 
 
Odpolední výuka se nekoná  
Vyučování končí pro 1. stupeň po 4. vyuč. hodině a pro 2.stupeň 
po 5. vyuč. hodině 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pá 3.9. 8:00 Zahájení výuky dle rozvrhů  
Vyučování končí pro 1. stupeň po 4. vyuč. hodině a pro 2.stupeň 
po 5. vyuč. hodině 
 

 

 

Další plánované akce:  

Po 6.9. Fotografování 1.tříd 

  10:15 – Bavorovská, 11:00 - Výstavní   
Po 13.9. ŠPP - setkání s rodiči - 14:00-17:00 
St 15.9. ŠPP - setkání s rodiči - 14:00-17:00 

 


