
Zahájení školního roku: 

• Středa 1. září 2021, 08:00: 
o příchod do školy od 07:40, u vchodu desinfekce rukou, pokud možno přezutí 
o povinně: děti respirátor nebo rouška, dospělí respirátor, děti mohou odložit 

ve třídách po testování. 
o ve třídách testování žáků antigenními testy (netýká se dětí, které doloží 

potvrzení o platných provedených testech či prodělané nemoci COVID), 
netestované děti po celý den ve všech prostorách v rouškách - respirátorech - 
viz níže. 

o seznámení s rozvrhem, organizací výuky, organizací šk. roku, šk. řádem, 
pomůckami, povinnostmi, pravidly... 

o fotografování třídních kolektivů 
o oběd (nejmladší od 10 hod, pak průběžně, starší po skončení činností, cca 

12hod.) 
• Žáci 1. ročníku - speciální upřesnění: 

o od 7:40 příchod do "svých" tříd, antigenní testy, přivítání 
o od cca 8:30 v aule dekorování prvňáčků, fotografování 
o  cca 9:20 odchod dětí do družinek s p. vychovatelkami, rodiče zpět tříd - 

informace od vyučujících 
o ukončení cca v 10 hodin; od 10:00 možnost oběda ve školní jídelně nebo 

odchod domů. Děti už také mohou zůstávat ve školní družině 
o očekáváme, že s dětmi přijde rodič - vzhledem k epidemiologické situaci 

prosíme o rozumný (co nejmenší) počet "třetích osob" ve škole, třídách. 
Chráníme tím zdraví našich dětí... 

• Hygienická opatření: (více v "Manuálu MŠMT" na http://zsbrok.cz/wp-
content/uploads/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf ) 

o povinná desinfekce rukou při vstupu do budovy, následně ve všech třídách, 
WC... 

o pravidelné úklidy s desinfekcí vícekrát denně, ozonizace tříd, měření teploty 
při podezření... 

o organizace výuky  - co nejmenší "míchání" dětí, změny v rozvrhu, méně 
volitelných předmětů s promícháváním žáků... 

o roušky, respirátory 
▪ děti po testech mohou sundat při výuce ve třídách, nasazují na 

chodbách, WC... 
▪ třetí osoby (rodiče, hosté...) po celou dobu pobytu v budově školy 

• Nové komunikační prostředí: 
o přecházíme na modernější systém Škola On-line (Elektron. žákovská knížka, 

omluvenky, třídní knihy, komunikace mailem...)  
o původní "ELKA" končí 
o rodiče získají ve škole (děti donesou domů) nové přihlašovací údaje 
o Evidence žáků - školní matrika: děti přinesou domů k aktualizaci vytisknuté 

údaje ze školní matriky, rodiče opraví/potvrdí a vrátí do školy (především 
telefonní kontakty, maily, zdrav. pojišťovny, adresy, zdravotní omezení dětí) 

• Školní družina: 
o 1. 9. v provozu od 07:40 do 17:00, další dny již běžný provoz (od 5:45) 

http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
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o informace o platbách, rozdělení dětí... 
• Školní jídelna: 

o od 1.9. v plném provozu, nutno zkontrolovat, zda má dítě zaplaceno (pak i v 
průběhu roku - pro jistotu) 

o možnost výběrů dvou jídel už od 1.9. (pokud nevybere oběd č. 2, automaticky 
dostane oběd č. 1)  

o zvýšení cen pro "cizí strávníky"  
o dětem prozatím cena zůstává, uvidíme, zda v září budeme finančně zvládat, je 

možné, že budeme muset o nějakou korunku zdražit - chceme udržet pestrost 
a kvalitu, vitamínové nápoje... 

• Připravenost školy: 
o noví učitelé, externisté, dostatek učebnic, sešitů 
o o prázdninách generální úklid, opravy, údržba, další etapa výměny osvětlení 

ve třídách, malování, ale také vzdělávací akce pedagogů... 
o nová podlaha ve školní jídelně, obnova vybavení kuchyně, oprava rozvodů 

vody, nové hydroizolace 
o nová učebna ze zrušené sborovny (chybí nám prostory) 
o modernizace učeben (keramika, šití, 3D tisk... - z projektu "Inkubátor") 
o stavební úpravy - hlavní vchod, boční vchody 
o přípravné práce pro přístavbu dílen (termín zahájení stavby zatím 

zřizovatelem nesdělen, probíhají výběrová řízení) 

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 
Bruntál, 27.8.2021 
 


