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Zahájení školního roku 2021/ 2022 
 

Školní rok bude pro děti 1. a 2. stupně zahájen ve středu 1. září v 8. 15 hodin na školní 

zahradě. Děti budou mít krátkou schůzku se svými třídními učiteli, dostanou také přihlášky do 

školní družiny a školní jídelny.  

Rodiče dětí 1. třídy budou mít možnost konzultace s třídní učitelkou či ředitelkou. Prvňáčci si 

odnesou pomůcky a učebnice. 

 

Děti z domácí školy budou mít také možnost si odnést učebnice 

 

Vše se bude odehrávat na školní zahradě. 
                       

 

Den otevřených dveří 

 
Den otevřených dveří se bude konat ve středu 1. září od 15 do 17 hodin.  
 

 

Můžete se těšit na prohlídku nových prostor školy v budově bývalého hostince, půdních prostor v 

budově školy i dalších tříd, lesní školky a školní zahrady. 

 

Akce bude zahájena náměstkyní MŠMT RNDr. Zuzanou Matuškovou. 

 

K poslechu bude hraje Lužická tráva, občerstvení je zajištěno. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

Společné schůzky pro rodiče 
 

Ve škole se bude konat společná schůzka pro rodiče dětí všech tříd ve středu 1. září od 17 

hodin na školní zahradě. Rodiče dostanou informace ohledně organizace školního roku, 

akcí v září, provozních podmínek. Schůzky se budou účastnit všichni vyučující, dotazy jsou 

vítány. 

 

V mateřské a lesní školce se bude konat společná schůzka pro rodiče ve čtvrtek 2. září od 16 

hodin na zahradě školek. 
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Testování ve škole 
 

Testování proběhne ve dnech: 2. září, 6. září, 9. září. Testovat se bude na školní zahradě 

antigenními testy. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se odhalí lokální ohnisko nákazy.  

 

Testování se neúčastní žáci, kteří splní podmínky, tj. 14 dní po plně dokončeném očkování, 180 

dní po prodělaném onemocnění covid-19, doložení negativního výsledku testu provedeného na 

odběrovém místě. 

Pokud se dítě testování nepodrobí i běz těchto podmínek, bude se moci účastnit prezenční výuky, 

ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (ochrana dýchacích cest po celou 

dobu, různá omezení, atd.). 

 

 

Stravování, čtvrtek a pátek ve škole 

 
Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září se budou děti ve škole věnovat zdravovědě, ekologii, třídním 

pravidlům. 

Všechny děti budou automaticky přihlášené 2. září na oběd. Pokud oběd nechcete, je nutné ho 

odhlásit u vedoucí školní jídelny Ivy Horčíkové. 

Dětem z 2. stupně budou obědy dováženy do školy. 

 

Pouť do Staré Boleslavi / 6. – 10. září 
 

V pondělí 6. září 2021 se poutníci vydají již na druhou pětidenní pouť. Tentokrát do Staré 

Boleslavi. Návrat je plánován na pátek 10. září. Bližší informace získáte na schůzce ve škole a 

budou vám rozeslány. Pouti se mohou zúčastnit všechny děti naší školy (1.-8.třída). Poplatek 

bude činit 200 Kč. 

Provoz školy bude zajištěn. 

 

 

Exkurze pro žáky 2. stupně / 20. – 24. září 

 
Exkurze je určena žákům 6., 7., 8. třídy. V termínu 20.-24. září 2021 se vydají poznávat region 

Náchodska a Kladska. Bližší informace získáte na schůzce ve škole a budou vám rozeslány.  

Děti budou potřebovat cestovní pas. Poplatek za ubytování a stravování bude činit 1.500 Kč. 

Doprava autobusem bude hrazena z programu Erasmus, další náklady budou hrazeny z dotace 

Šablony III. 

 

Ředitelské volno / 27. září 

 

V pondělí 27. září bude ve škole ředitelské volno, školka a jídelna bude uzavřena z provozních 

důvodů. V úterý 28. září je státní svátek. 

 

 

 

 

 
 



 


