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V Kácově  25. 08. 2021 

 

Informace k provozu školy od  01. 09. 2021  

 
běžný provoz školy i školní družiny 

- 1. 9. - zahájení školního roku (škola otevřena v 7. 30 hod) 

- 1. třída – sraz žáků a rodičů na úřadě Městyse Kácov v 8.00 hod, slavnostní 

přivítání starostkou a až potom přesun do 1. třídy na 1. stupni 

- od 2. 9. výuka probíhá dle řádného rozvrhu (žáci ho dostanou 1. 9.) 

- od 2. 9. zahájení činnosti školní družiny (přihlášky žáci obdrží 1. 9. nebo si je 

můžete vyzvednout předem ve škole) 

- podmínkou možnosti prezenčního vzdělávání bez ochrany dýchacích cest ve 

třídě je negativní antigenní test 

- školní testování proběhne 1. září  (1. třída až 2. září), 6. září  a 9. září 

- v případě pozitivního testu žáka je informován zákonný zástupce, škola vystaví 

potvrzení, že žák byl pozitivně testován a zákonný zástupce informuje lékaře – 

žák se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání a čeká na výsledky kontrolního 

PCR testu 

- ve společných prostorách všichni žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest 

- škola otevřena od 2. 9. od 7.15 hod (ranní družina bude od 6.30 hod.) 

- odpolední družina je v provozu do 16 hodin 

- školní stravování je zajištěno – všichni žáci školy, kteří v loňském školním 

roce odebírali stravu, mají obědy od 02. 09.  2021 opět přihlášeny (odhlášení je 

možné na tel. 327 324 673) 
 

- ve škole, ŠJ i ŠD jsou dodržována všechna platná hygienická nařízení dle 

Souboru doporučení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 

                                                   
                                                                                    František Procházka, ředitel školy 


