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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
2. – 9.ročník 

1.9.2021 (středa) proběhne slavnostní zahájení školního roku 
- škola se otevře v 7.45 hod. 
- žáci půjdou hlavním vchodem do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své 
třídní učitele 
- přezůvky nejsou nutné  
- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách 
- slavnostní zahájení bude ukončeno po první vyučovací hodině 
- kuchyně 1.9. nevaří, družina ještě nefunguje 
 
2.9.2021 (čtvrtek) půjdou žáci s batohem (školní taškou), penálem a 
úkolníčkem, dále si přinesou přezůvky – přezují se ve své šatně a přejdou do své 
kmenové třídy  
1. stupeň Třídnické práce do 11,45hod (budova 622 do 11,35hod)   
2. stupeň Třídnické práce do 12,30hod – postupné odchody do jídelny  
6.C,D – Adaptační kurz dle pokynů třídních učitelů 
 
 
3.9.2021 (pátek) – „Zážitkový den Spolu“ dle instrukcí třídního učitele.  
1. stupeň Ukončení výuky do 11,45 (budova 622 do 11,35hod), oběd v jídelně  
2. stupeň Ukončení výuky do 12,30, oběd v jídelně  
6.A,B – Adaptační kurz dle pokynů třídních učitelů 
 
6. 9. 2021 (pondělí) – učíme se dle rozvrhu, ráno antg. testování v kmenových 
třídách, postupný odchod na oběd 
 
 
 
Informace pro žáky 2. ročníků:  
Třídy jsou umístěny v budově ul. Komenského 622 
2.A – třídní učitelka Dita Makovičková – 2. patro 
2.B -  třídní učitelka Mgr. Kateřina Procházková – přízemí 
2.C – třídní učitelka Mgr. Radka Briaská  – 1. patro 
Všichni druháci budou mít šatnu v suterénu školy 
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Informace pro žáky 3. ročníků:  
Třídy jsou umístěny v budově ul. Komenského 622 
3.A – třídní učitelka Mgr. Marcela Kleinová – 1. patro 
3.B -  třídní učitelka Mgr. Alena Vacinová – přízemí 
3.C – třídní učitelka Mgr. Markéta Kolbová – 1. patro 
Všichni třeťáci budou mít šatnu v suterénu školy.  
 
Informace pro žáky 4. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 70 (pod papírnictvím). 
4.A – třídní učitelka Alena Kalinová – 1. patro 

4.B – třídní učitelka Mgr. Miloslava Kropáčová – přízemí 

4.C – třídní učitelka Ing. Zuzana Müllerová – 1. patro 

 
Informace pro žáky 5. a 6. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 70 (pod papírnictvím). 
5.A – třídní učitelka Mgr. Vladimíra Husáková – přízemí 

5.B – třídní učitelka Mgr. Ivana Bursová – přízemí 

5.C – třídní učitelka Mgr. Monika Lédlová– 1. patro 

6.C – třídní učitelka Mgr. Gabriela Fraj – 1. patro 

6.D – třídní učitelka Ing. Lada Pospíšilová - přízemí 

 
Informace pro žáky 6. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 58 (hlavní budova). 
6.A – třídní učitelka Ing. Jana Horáková – 1. patro (učebna Chemie) 

6.B – třídní učitelka Mgr. Iveta Urbanová – přízemí (učebna Knihovna) 

 

Informace pro žáky 7. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 58 (hlavní budova). 
7.A – třídní učitelka Ing. Kateřina Doubková – přízemí (učebna ITT) 

7.B – třídní učitel Mgr. Miroslav Řehák – 1. patro (učebna Dějepis) 

7.C – třídní učitelka Ing. Alžběta Fejfarová – 1. patro (učebna VV) 
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Informace pro žáky 8. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 58 (hlavní budova). 
8.A – tř. učitelka Mgr. Jana Hlušičková – 1. patro (učebna Matematika) 

8.B – tř. učitelka Mgr. Jana Kombercová – suterén (učebna UPV) 

8.C – třídní učitelka Mgr. Hanna Mederly – 1. patro (učebna Zeměpis) 

8.D – třídní učitelka Ing. Jana Věková – 1. patro (učebna Přírodopis) 

 

 

Informace pro žáky 9. ročníků: 
Třídy jsou umístěny v budově na nám. T.G.M. 58 (hlavní budova). 
9.A – tř. učitelka Mgr. Daniela Vosková – přízemí (učebna Hv) 

9.B – tř. učitelka Mgr. Zita Kučerová – suterén (učebna UTRO) 

9.C – třídní učitel Mgr. Boris Poláček – přízemí (učebna ČJ) 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:  

 Testujeme se antg. testy 1.9, 6.9, 9.9.2021 

 Netestují se ti, kteří:  

- jsou očkovaní – doloží kopií certifikátu 

- přinesou potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (ne starší než 180 

dní) 

- přinesou potvrzení o antg. negativní testu ne starší než 72hod nebo 

potvrzení o negativní PCR testu ne starší než 7 dní 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy školy. 
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