
Vážení rodiče, 

zasíláme Vám stručné nejdůležitější informace k prvnímu školnímu dni. 

Jistě víte, že musíme dodržovat některá opatření: 

1,  Vyučování se mohou účastnit jen žáci, kteří splní „bezinfekčnost“. To je potřeba doložit Čestným 

prohlášením zákonných zástupců, které najdete na www.panska.cz/formulare . 

2,  Hned 1. 9. bude probíhat antigenní samotestování. 

Testování se netýká žáků, kteří jsou plně očkovaní před 14 a více dny, nebo prodělali covid před méně 

než 180 dny, nebo si přinesou potvrzení o testu ze zdravotnického zařízení (antigenní max. 72 hodin  

a PCR max. týden starý). 

Testováni nebudou rovněž žáci, kteří to odmítnou. (Pak ale musí nosit respirátor po celou dobu 

pobytu ve škole - i při výuce.) 

Pokud by byl výsledek testu ve škole pozitivní, máme povinnost umístit žáka do karantény, než si  

pro něj rodiče přijedou, nebo můžete dát souhlas k jeho samostatnému odjezdu. Samozřejmě  

i v tomto případě budete o pozitivním testu Vašeho dítěte okamžitě telefonicky informováni.  

Souhlas s „covidovým odchodem“ je součástí Čestného prohlášení. 

3, Ve společných prostorách školy a první den až do testování musí mít všichni žáci respirátory  

a při vstupu do školy jsou povinni si dezinfikovat ruce. 

Aby byl příchod dětí 1. 9. do školy co nejplynulejší, rozhodli jsme posunout začátek pro různé třídy. 

1F, 1G a 1D budou začínat v 8:30 a 1A, 1L a 1M v 9:00. Do které třídy Vaše dítě patří, najdete  

v tabulce v závěru tohoto mailu. Je žádoucí, aby žáci svůj příchod načasovali do půlhodinky  

před začátkem své třídy. Situace se totiž komplikuje i dokončováním stavebních prací před školou.  

Děkujeme Vám za pochopení a součinnost. 

Připomínám ještě, že by 1. 9. měli všichni žáci předložit výstupní vysvědčení z deváté třídy a cizinci 

mimo EU povolení k pobytu. 

Závěrem mi dovolte, pozvat Vás na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 8. 9. od 17:00. Bližší 

informace k nim a další informace k dění ve škole dostanou děti 1. 9. od třídních učitelů. 

 

S pozdravem 

Ing. Luděk Šnajdar 

ředitel školy 
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obor GST AVT

označení třídy 1A 1D 1F 1G 1L 1M

učebna 8 7 9 5 3 U

patro druhé druhé druhé první první druhé

začátek 9:00 8:30 8:30 8:30 9:00 9:00

F013 F006 P008 P022

F016 F011 P026 P040

F017 F014 P027 P060

F022 F018 P028 P068

F028 F029 P030 P071

F030 F031 P066 P076

F032 F034 P069 P100

F033 F036 P080 P109

F039 F042 P084 P110

F045 F048 P091 P118

F051 F054 P093 P120

F053 F057 P108 P138

F058 F073 P122 P139

F067 F078 P148 P140

F074 F080 P171 P149

F081 F099 P172 P158

F083 F102 P176 P161

F096 F103 P185 P162

F111 F105 P191 P178

F112 F106 P201 P183

F114 F110 P209 P184

F117 F115 P213 P187

F121 F116 P251 P199

F131 F118 P263 P202

F134 F124 P269 P205

F140 F143 P281 P240

F145 F154 P282 P258

F149 F156 P286 P275

F153 F161 P292 P294
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