
Informace o organizačních záležitostech školního roku 2021/2022 
pro žáky ZŠ Tetčice 

 
Základní škola a mateřská škola Neslovice sděluje rodičům žáků, kteří navštěvují 
odloučené pracoviště ZŠ Tetčice, že školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 
v 8:30 v jednotlivých třídách. 
 
Školu otevíráme v tento den v 8:00 hodin.  Výuka potrvá od 8:30 do cca 10:00.  
Žáci si přinesou aktovku.  
Zahájení školního roku se v budově školy mohou zúčastnit pouze rodiče prvňáčků. Každá 
osoba včetně dětí je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt 
dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem. V následujících dnech potřebují děti 
s sebou 2 roušky.  
Vstup do školní budovy bude pro rodiče prvňáčků umožněn do pátku 3. 9. 2021 včetně a dále 
pak pouze po domluvě s třídním učitelem nebo vychovatelkou ŠD. 
 
Testování: 
* Po příchodu do školy ve středu 1. 9. 2021 budou žáci otestováni na přítomnost COVID-19 
antigenním testem z nosu. Další testování proběhne 6. 9. a 9. 9. 2021. Testovat budeme v 
kmenových třídách pod dozorem třídních učitelů a asistentů pedagoga. V případě, že žáka 
nelze otestovat z nosu, bude výjimečně umožněno testování ze slin. Je možné přinést si 
vlastní test, pokud je daný test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku. Testy se musí 
provádět přímo ve škole, případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v 
odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je 
výsledek testu stále platný, tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu.  
* Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 
prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na  
COVID-19. Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 
* V případě testování žáků 1. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou 
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným 
zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 
* Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit prezenční výuky za podmínek 
stanovených mimořádným opatřením MZ, tedy za použití ochrany dýchacích cest po celou 
dobu pobytu ve škole. 
* V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola 
neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 
Režim návratu ze zahraničí: rodiče jsou povinni informovat školu o cestě žáka do zahraničí v 
posledních 14 dnech. V takovém případě odevzdají škole vyplněné Prohlášení zákonného 
zástupce o pobytu dítěte v zahraničí a doloží potvrzením o splnění ochranného opatření dle 
MZ (např. negativního testu).  
 
Školní družina 
Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti ve středu 1. září 2021 od 10:00 hodin do 
16:00 hodin. Na tento den můžete děti přihlásit u vedoucí vychovatelky ŠD paní Veroniky 
Králíkové telefonicky na čísle 608 977 932 do pondělí 30. 8. 2021 do 20:00 hodin. Od čtvrtka 
2. září je ŠD v plném provozu. 
Ranní družina od 6:30 do 7:45, odpolední družina končí v 16:30.  



Informace o provozu a organizačních záležitostech školní družiny najdete na webových 
stránkách školy – v sekci Školní družina nebo Domácí úkoly pro jednotlivá oddělení ŠD. 
 
Provoz ŠD v následujících dnech: 
Ranní provoz: od 6:30 hod. do 7:45 hod., poté žáci odcházejí do svých tříd. 
Odpolední provoz: do 16:30 
V tomto školním roce budou 3 oddělení ŠD.  
I. skupina: děti z 1. třídy s paní vychovatelkou M. Hlavoňovou 
II. skupina: 2. a 3. třída a paní vychovatelkou Ing. E. Sablovou 
III. skupina: 4. a 5. třída s vedoucí vychovatelkou, paní V. Králíkovou. 
Výše úplaty za školní družinu a zájmové vzdělávání činí 500 Kč za pololetí. 
Úhrada školní družiny bude prováděna ve dvou platbách v hotovosti: 
a) 1. pololetí – 500,- Kč / září až leden – splatnost do 9. října 2021 
b) 2. pololetí – 500,- Kč/ únor až červen – splatnost do konce února 
 
Dítě může být ze ŠD uvolněno pouze osobně nebo na základě písemné omluvenky od 
rodičů. Podrobnější informace naleznete na webu školy a na listech týkajících se ŠD. 
 
Platba za materiál do některých kroužků bude prováděna u vedoucích jednotlivých 
kroužků.  Žák může navštěvovat jakýkoliv počet zájmových útvarů dle vlastních časových 
možností. 
 
Jednáme o možnosti všech plateb převodem z účtu. Zakládáme samostatný účet pro 
tetčickou školu. Informace bude upřesněna ve 2. školním týdnu. Tento jednoduchý způsob 
platby upřednostníme, proto prosíme zatím o vyčkání s placením. 
Obědy dodává MŠ s vlastním číslem účtu.  
 
Projekt ovoce do škol a projekt školní mléko 
Naše škola je opět zapojena do obou daných projektů. 
Tyto programy jsou určeny pro žáky všech tříd. Výdej ovoce, zeleniny a ovocných šťáv 
probíhá v základní škole v rámci svačinových přestávek. Jsou dodávány přibližně jednou za 
týden. Ovoce, zelenin, ovocné šťávy i mléko jsou pro žáky zdarma.  
 
 
Školní jídelna 
Také provoz školní jídelny začíná pro předem přihlášené děti ve středu 1. září 2021.  
Obědy na školní rok 2021/2022 se přihlašují osobně ve školní jídelně MŠ Tetčice u vedoucí ŠJ 
paní Marcely Poláčkové v termínu 27. – 31. 8. v době 6.00 – 12.00 hodin, v pondělí navíc i od 
15:00 – 17:45 hodin. Pokud Vám nevyhovuje termín, zavolejte na tel. č. 602 872 857 nebo 
771 167 876.  
Informace o aktuálních cenách, odhlašování obědů apod. najdete na školním webu v sekci 
STRAVOVÁNÍ ve Vnitřním řádu školní jídelny při MŠ Tetčice. 
Každý strávník, i pokračující, musí být na nový školní rok znovu přihlášen. 
 
Výuka 
Ve čtvrtek 2. září bude probíhat vyučování v každé třídě s třídním učitelem.  
1. a 2. třída bude mít 4 vyučovací hodiny – do 12 hodin  
3. a 4. a 5. třída bude mít 5 vyučovacích hodin – do 12:50  



V pátek 3. září začne vyučování podle rozvrhu.  
 
Škola se otevírá každý den v 6:30 hodin, všichni žáci musí být ve třídě nejpozději v 7:50.  
Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy s 
třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy. Děkujeme za pochopení.  
Výjimku tvoří první školní dny pro rodiče prvňáčků. Všechny zvonky do školy jsou funkční a 
nastavené na komunikaci.  
Ráno od 6:30 do 7:00 hodin zvoňte na zvonek 1. třídy  
Od 7:00 hod. do 7:50 hod. bude u hlavního vchodu zajištěn pedagogický dozor, zvoňte 
prosím na zvonek s označením VCHOD. 
 

Vyučovací hodina OD  DO 

1. 8:00 - 8:45 

2. 9:10  - 9:55 

3. 10:20 - 11:05 

4. 11:15 - 12:00 

5. 12:05 - 12:50 

6. 13:00 - 13:45 

7. 13:50 - 14:35 

 
Pomůcky pro žáky 
Pro žáky zajišťujeme jako každý rok sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry, speciální 
výtvarný materiál – tuše, barvy na sklo, textil… 
Částka na celý školní rok 2021/2022 je dána ve výši 800 Kč a způsob úhrady bude také ještě 
upřesněn. Platba do 25. října 2021.  
 
Pitný režim 
Ve škole i v družině je pro všechny žáky zajištěn celý den pitný režim (teplý čaj, šťáva, voda).  
V případě, že nebudete mít zájem o pitný režim, je potřebné NEPRODLENĚ nahlásit tuto 
informaci vedoucí vychovatelce, paní V. Králíkové, popř. třídnímu učiteli. 
Úhrada pitného režimu na celý školní rok bude prováděna ve dvou platbách v hotovosti: 
1. pololetí – 250,- Kč / září až leden – splatnost do 9. října 2021  
2. pololetí – 250,- Kč/ únor až červen – splatnost do konce února 
 
 
KONTAKTY:  
Ředitelka školy Mgr. Lenka Odehnalová, telefon: 739 575 938, e-mail: 
odehnalovaL@zsneslovice.cz  
Zástupce řed. pro ZŠ Tetčice: PaedDr. L.  Vojtíšková, tel: 734 201 762,  e-mail: 
vojtiskovaL@zsneslovice.cz   
Třídní učitelka 1. třídy: Barbora Šicová, tel: 774 443 386, e-mail: sicovab@zsneslovice.cz  

Třídní učitelka 2. třídy: Mgr. Petra Jonášová, tel: 736 677 065, e-mail: 
petrajonasova@zsneslovice.cz  
Třídní učitelka 3. třídy: PaedDr. Ludmila Vojtíšková, tel: 734 201 762, e-mail: 
vojtiskovaL@zsneslovice.cz  
Třídní učitelka 4. třídy: Bc. Ivana Hádková, tel: 728 161 363, e-mail: 
ivana.hadkova@zsneslovice.cz  
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Třídní učitelka 5. třídy: Bc. Marcela Jedináková, tel: 775 767 709, e-mail: 

jedinakova.marcela@zsneslovice.cz  

Uč. NS, PČ, VV, PŘ: Mgr. Adéla Bernardová, tel: 608 606 012, e-mail: 

adela.bernardova@zsneslovice.cz 

Uč. TV 2. a 5. třídy: Bc. Eliška Horáková, tel: 777 979 469 
Spec. pedagog, uč. VL: Mgr. M. Jirglová, tel: 604148597,  e-mail: 
monikajirglova@zsneslovice.cz 
Vedoucí vychovatelka: paní Veronika Králíková, tel: 608 977 932, e-mail: 
veronika.kralikova@zsneslovice.cz,  
Paní vychovatelka: Ing. Eva Sablová, tel: 736 677 501, e-mail:  eva.sablova@zsneslovice.cz,  

Paní vychovatelka: Monika Hlavoňová, tel: 736 677 310, e-mail: 

monika.hlavonova@zsneslovice.cz 

Vedoucí školní jídelny MŠ Tetčice: paní Marcela Poláčková tel: 602 872 857, 771 167 876 
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