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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022 

1. září 2021 

 

 
 

➢ Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy jsou všechny 

osoby povinny použít ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden 

v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

 

➢ Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku ZŠ se uskuteční v zasedací 

místnosti Obecního úřadu v Lučině. Zahájení v 08:15 hod. proběhne za účasti 

starostky obce Lučina, pracovníků školy a zákonných zástupců dětí 1. ročníku. 

Prosíme o dodržení mimořádných opatření vzhledem ke Covid – 19. Po 

slavnostním aktu žáci    odcházejí s rodiči domů. Ve čtvrtek 2.9. 2021 se žáci 1. 

ročníku shromáždí v šatně, odkud si je v 8:00 hod. třídní učitelka odvede do 

učebny, kde se otestují antigenními testy. 

 
➢ Žáci 2. – 5. ročníku ZŠ zahájí v 08:00 hod. testováním antigenními testy ve 

třídách pod dohledem TU. Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit 

žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané 

nemoci COVID-19. Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem 

z odběrového místa. Pokud dítě neabsolvuje preventivní screeningové testování 

a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo 

očkování) bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu 

ve škole.  Žáci budou do budovy vstupovat od vchodu do tělocvičny nejdříve od 

07:40 hod. bez účasti zákonných zástupců a ihned odchází do své třídy.  Po 

ukončení cca v 09:00 hod. žáci odcházejí domů.  

 

➢ V následujících dnech  2.9. a 3.9. 2021 končí vyučování v 11:40 hodin. V pondělí 

6.9. 2021 začne výuka dle platného rozvrhu. 

 

➢ Dále se budou žáci všech ročníků testovat v termínech 6. září a 9. září 2021. 

 
➢ Provoz školní družiny a školní stravování bude zahájen 02.09.2021, 

nejpozději         ve středu 01.09. 2021 nahlaste docházku do školní družiny a přihlaste 

své děti na obědy   ve školní jídelně (telefon +420 774 713 660). 

 
➢ Platba úplaty za školní družinu bude probíhat měsíčně POUZE formou inkasa 

nebo jednorázovým příkazem ve výši 100,- Kč vždy do 15. dne v daném 

měsíci na  číslo účtu ZŠ Lučina: 19-3767980247/0100  

( do poznámek uvést  ŠD + příjmení a jméno žáka ) 

 
➢ Platba stravného POUZE formou inkasa nebo jednorázovým příkazem 

NEJPOZDĚJI do 20. dne následujícího měsíce –  

č. účtu ZŠ Lučina: 19- 3767980247/0100 

mailto:zs.lucina@seznam.cz
http://www.zs-lucina.cz/


 

➢ Přihlášku ke stravování si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny. 
 
 
 

 
V Lučině 30. 08. 2021 V Lučině 24.8. 2021                            Mgr. Ilona Racková   ředitelka školy 

 

 


