
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Těšíme se po prázdninách na všechny kluky a holky, mámy a táty, 
samozřejmě prarodiče a 
další zákonné zástupce, 
přátelé a sousedy. 

Bude to školní rok, který bude velmi významně 
ovlivněn dlouho očekávanou rekonstrukcí budovy 
základní školy (započala 1. 7. 2021), společně s budováním 
kanalizace v Komárově a současnou rekonstrukcí 
budovy MŠ Podvihov.  

Chtěli bychom Vás všechny požádat o 
vstřícnost, pochopení a velké množství tolerance, neboť budeme společně překonávat řadu překážek. 
Věříme, že to společně zvládneme. Předem velice děkujeme! 

Vedení ZŠ a MŠ velice děkuje již nyní složkám v městské části Komárov (SDH, Sportovnímu 
klubu, farnosti a TJ Orel) za pomoc a zapůjčení náhradních prostor pro výuku a zastupitelstvům Úřadů 
městských částí Opava-Komárov a Opava –Podvihov za pomoc, podporu a spolupráci při řešení 
mnoha náležitostí, spojených s rekonstrukcí školy.  

V tomto školním roce 2021-2022 škola oslavuje 150 let vzniku samostatné školy. Oslavy 
tohoto jubilea jsme odložili a spojíme je s otevřením nové budovy. 

 

Po prázdninách se sejdeme k zahájení nového školního roku 2021/2022, který bude zahájen 
ve středu 1. září 2020 v 8,00 hodin.  

S ohledem na celostátně platná nařízení MŠMT pro ZŠ, musíme upustit od záměru 
společného setkání v tělocvičně školy hned ráno.. Abychom se vyhnuli případné karanténě, musí být 
všichni žáci otestováni. Proto se sejdou se svými třídními učiteli v prostorech, kde se budou po 
dobu rekonstrukce ZŠ vyučovat. Dle nařízení však musíme začít antigenním testováním žáků 
(podrobnosti k testování za úvodním textem). 

 

Organizace prvního týdne ve dnech 1. – 3.9. týdne školního roku 2021/2022 
  

Středa 1. 9. / platné pro 1. třídu/  

 od 8,00 testování žáků (za přítomnosti rodiče), přesun do tělocvičny ZŠ 

 společné přivítání v tělocvičně školy v 9,00  

 předání důležitých informací rodičům, seznámení se s prostory a okolím 

 rozdání některých pomůcek 

 předpokládané ukončení cca 10,00 a odchod s rodiči domů nebo přesun do ŠD s třídní 
učitelkou a vychovatelkou ŠD, na oběd  10,45 – postupný odchod na oběd –oběd jen 
přihlášené 

 

Středa 1. 9.  /platné pro 2. – 5. třídu/ 

 od 8,00 testování žáků, přesun do tělocvičny ZŠ 

 společné přivítání v tělocvičně školy v 9,00  

 předání důležitých informací, seznámení se s prostory a okolím, nastavení pravidel, časů 
příchodu ad. 

 rozdání některých pomůcek 

 povídání o prázdninách 

 ukončení v 10,45 – postupný odchod na oběd – jen přihlášení, odchod domů nebo ŠD 
 

Čtvrtek  2. 9. a pátek 3.9. / platné pro 1. třídu/ 

 výuka od 8:00 cca do 10:30 a dále domluvy třídní učitelky s rodiči (časy, odchody ŠD, obědy 
apod.) 

Čtvrtek  2. 9. a pátek 3.9. /platné pro 2. – 5. třídu/ 

 výuka ve třídách bez rozvrhu do 11.45, následně odchod na oběd, přihlášení do ŠD, ostatní 
domů 
  

Umístění tříd v Komárově 
1. třída -  bývalá ŠD, 1. patro Hasičské zbrojnice, Podvihovská 17, vedle MŠ –  

třídní učitelka Mgr. Eva Ballová 
2. třída – zasedací místnost ÚMČ v 1. patře Obecního domu, Podvihovská 16 

třídní učitelka Mgr. Jana Vaňková a asistentka pedagoga Mgr. Martina Tesařová 



3. třída – bývalá pediatrická ordinace, v přízemí Obecního domu, Podvihovská 16 
třídní učitelka Mgr. Věrka Koníková 

4. třída -  přízemí Hasičské zbrojnice – zasedací místnost SHD, Podvihovská 17 
třídní učitelka Mgr. Katka Dumbrovská 

5. třída – společenská místnost Sportovního klubu na hřišti Komárov 
třídní učitelka Mgr. Eva Machurová 

  

Provoz ŠD:   
Školní družina bude rozdělena do dvou oddělení. Kapacita družiny je 50 dětí.  
 

ŠD – bude využívat prostory hasičárny (jedna herna), prostory Orlovny (druhá herna), přilehlé hřiště a 
školní tělocvičnu. Veškerou organizaci postupně uvedou v platnost vychovatelky ŠD v rozvrhu – kde 
vyzvedávat, časy apod. V prvním týdnu sdělí osobně.   
Vedoucí vychovatelka:  Bc. Zuzana Machurová, 605 240 700), vych. Ing. Jana Sodomková, asistentka 
pedagoga Mgr. Martina Tesařová 
 

Ranní  6, 30 – 7, 30 v budově Hasičské zbrojnice v 1.patře -  
Odpolední 11,45 – 16,30 v budově Hasičské zbrojnice nebo v Orlovně.  
 

Vychovatelky ŠD zajišťují také přesun na mimoškolní zájmové aktivity a logopedii.  
Od čtvrtka 2. 9.  do ŠD mohou docházet pouze děti zapsané do ŠD (odevzdaná přihláška vedoucí 
vychovatelce). 
Úhrada za ŠD: 400 Kč/pololetí, splatnost do 30. 9. 2021 (2.pololetí do 28.2. 2022) 
 

Oběd 
bude 1. 9. vydáván od 10,45 do 13,00 hod, kdo má přihlášen oběd, zůstává ve škole pod dohledem 
dospělých a ostatní odcházejí do školní družiny nebo domů. Obědy přihlašují svým dětem rodiče.  
 

Jídelna = výdejna stravy – bude umístěna v 1. patře hasičárny, vlevo od 1. třídy, již v roce 2020 zde 

fungovala výdejna MŠ při rekonstrukci budovy MŠ  
 

Bohužel v tomto roce nebudeme mít možnost vybírat ze dvou jídel, z provozních důvodů 
(nedostatek místa v náhradních prostorech a komplikované zajištění el. systému na krátkou dobu). 
V nové budově bude opět zajištěno. 
 

Výdej obědů bude po celý týden?: 
Cizí strávníci  11,00 – 11,45 
Žáci                  11,45 – 13,30 (mimo dny, kdy je delší výuka či 
akce s žáky) 
 

Objednávky stravy:  
Zařízení školního stravování Opava,  
U Hřiště 35, Opava 6, 747 06 
Tutková Veronika, 601 565 066 
Odhlášky – účetní 602 583 939, uhriste@skolnijidelny.cz 

 

Zájmové aktivity:  
Od 6. – 10. 9. se můžete zapisovat do školních zájmových kroužků. Upozorníme Vás a současně 
zašleme nabídku kroužků a postup pro zapisování do zájmových aktivit.  
 

MŠ Podvihov 
Všechny pokyny k organizaci provozu školky v Podvihově, bude zasílat vedoucí učitelka Bc. Jitka 
Beinhauerová, po konzultaci s vedením ZŠ a MŠ, přímo rodičům dětí MŠ Podvihov. Stěhování MŠ již 
započalo, rekonstrukce bude zahájena 6. 9. Na základě rozhodnutí ÚMČ Opava-Podvihov budou 
k fungování MŠ připraveny prostory hasičské zbrojnice v Podvihově. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Těšíme se nejen na děti, ale také spolupráci, s Vámi, rodiči a děkujeme všem za vzájemný 
respekt a oboustrannou pomoc. Věříme, že vše proběhne v pohodě a bez problémů, jako na jaře a 

všichni budou zdrávi a my začneme se všemi normální výuku. 
Informace ZŠ i MŠ najdete na webu www.zsmsopavakomarov.cz, kam budeme postupně 

přidávat nové informace. V případě potřeby informací volejte na 724 254 735, ředitel ZŠ a MŠ 
 

Zdraví a zdraví přejí 
Tomáš Weicht, Eva Murová a kolektiv zaměstnanců. 

 

mailto:uhriste@skolnijidelny.cz
http://www.zsmsopavakomarov.cz/


Testování a covid pokyny MŠMT 
 
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3 krát po sobě. První test se 
provede 1. září, další testování proběhne 6. září a 9. září. Naše škola bude testovat s využitím 
antigenních testů. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná prozatím do 10. září. 
 

Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci: 
-  kteří mají řádně dokončené očkování  
- nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 
- Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa 

Všechny tři možnosti je potřeba písemně doložit. 
 
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z  
testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po 
celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. 
 
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací 
cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření MZd. 
 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního 

stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny 
tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském 
potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 
 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, v době 
cvičení) 
 

 


