
AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 

září  
1. 9. (út)  slavnostní zahájení školního roku ve třídách 
1. 9. (út)  informační schůzka 1. třídy 
3. 9. (čt)  informační schůzka 6. třídy 
8. 9. (út)  vycházka k ovečkám – 2.třída  
8. 9. (út)  ukázka karate – 1.stupeň 
15. 9. (út)  vycházka k ovečkám – 1.třída 
od 18. 9. (pá) zavedení povinnosti nosit roušky  
 pro žáky 2. stupně (mimo HV a TV) 
    

říjen  
5. 10. (po)   zákaz zpěvu (1. i 2. st.) a zákaz TV na 2. stupni, možné vycházky 
6. 10. (út) mimořádné ředitelské volno z důvodu odstávky vody 
12. 10. (po) a 13. 10. (út) 1. stupeň – prezenční výuka 

2. stupeň – rotační vyučování (některé třídy distančně, některé 
prezenčně) 

14. 10. (st) – 23.10 (pá) zákaz osobní přítomnosti všech žáků v ZŠ, všichni distanční výuka 
26. 10. (po) – 1. 11. (ne) podzimní prázdniny 
 

listopad  
2. 11. (po) – 20. 11. (pá) zákaz osobní přítomnosti všech žáků v ZŠ, všichni distanční výuka 
od 18. 11. (st) povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku (roušky, zákaz 

zpěvu a TV), ostatní distanční výuka, možnost konzultací (jeden na 
jednoho) 

    

prosinec  
30. 11. (po) – 18. 12. (pá)  1. stupeň – prezenční výuka 
  2. stupeň: 9. ročník - prezenční výuka 
  ostatní ročníky – rotační vyučování 
  (všichni roušky, zákaz zpěvu a TV) 
9. 12. (st)  mimořádné ředitelské volno z důvodu odstávky vody 
21. 12. (po) – 3. 1. (ne)  vánoční prázdniny 
  

leden  
4. 1. (po) - 28. 1. (pá)  prezenční výuka pouze 1. a 2. ročník (roušky, zákaz zpěvu  
  a TV) 
  ostatní distanční výuka 
28. 1. (čt) pololetní vysvědčení - 1. a 2. třída předání ve škole 
            ostatní výpis elektronicky 
29. 1. (pá) pololetní prázdniny 
  

únor  
1. 2. (po) – 26. 2. (pá)  prezenční výuka pouze 1. a 2. ročník (roušky, zákaz zpěvu  
  a TV), ostatní distanční výuka 
  konzultace z ČJ a M pro žáky 9. ročníků 
     

březen  
1. 3. (po) – 7. 3. (ne) jarní prázdniny 
8. 3. (po) – 31. 3. (st) zákaz osobní přítomnosti všech žáků v ZŠ, všichni distanční výuka 
 konzultace z ČJ a M pro žáky 9. ročníků 



duben  
1. 4. (čt) – 16. 4. (pá) přijímání přihlášek do 1. třídy ZŠ 
1. 4. (čt) – 5. 4. (po) velikonoční prázdniny, svátek a velikonoční pondělí 
6. 4. (út) – 9. 4. (pá) zákaz osobní přítomnosti všech žáků v ZŠ, všichni distanční výuka 
12. 4. (po) – 30. 4. (pá) 1. stupeň rotačně (třídy se střídají po týdnech 
 liché: 3., 4. A, 4. B 
 sudé: 1., 2., 5. třída  

+ 2x týdně testování antigenními testy ve škole + povinnost roušek 
celý den) 
2. stupeň – distanční výuka 
 

14. 4. (st) – 21. 4. (st) informování rodičů o prospěchu dětí za 3. čtvrtletí při distanční 
výuce 

21. 4. (st) zahájení přijímacího řízení do 1. třídy bez přítomnosti dětí 
27. 4. (út) testování žáků 9. ročníku antigenními testy + vydávání certifikátů 

sloužících k přijímacím zkouškám na střední školy 
29. 4. (čt) testování žáků 5. a 7. ročníku antigenními testy + vydávání 

certifikátů sloužících k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia 
  

květen 
3. 5. (po) – 7. 5. (pá) rotační výuka 1. i 2. stupně  

prezenčně ve škole: 1., 2., 5., 6. a 7. třída + povinnost roušek celý 
den 

 1. stupeň testování antigenními testy ve škole 1x týdně 
 2. stupeň testování antigenními testy ve škole 2x týdně 

ostatní – distanční výuka 
10. 5. (po) – 14. 5. (pá) rotační výuka 1. i 2. stupně  

prezenčně ve škole: 3. třída, 4. A, 4. B, 8. třída, 9. A a 9. B 
 + povinnost roušek celý den 
1. stupeň testování antigenními testy ve škole 1x týdně 

 2. stupeň testování antigenními testy ve škole 2x týdně 
ostatní – distanční výuka 

17. 5. (po) – 28. 5. (pá) všichni (1. i 2. stupeň) prezenční výuka + povinnost  
  roušek celý den 
 testování žáků antigenními testy ve škole 1x týdně 
 

červen  
31. 5. (po) – 7. 6. (po)  všichni (1. i 2. stupeň) prezenční výuka + povinnost  
  roušek celý den 
 testování žáků antigenními testy ve škole 1x týdně 
8. 6. (út) – 30. 6. (st) všichni prezenční výuka + povolena výuka bez  
  roušek a respirátorů při sezení na místě, povolena TV 
 testování žáků antigenními testy ve škole 1x týdně 
23. 6. (st) neformální setkání současných prvňáčků, rodičů a paní učitelky  
23. 6. (st) – 25. 6. (pá) výlety tříd 
28. 6. (po) sportovní den – celá škola 
28. 6. (po) setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 
29. 6. (út)  slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky 
30. 6. (st)  vysvědčení 
   

1. 7. (čt) – 31. 8. (út) hlavní prázdniny 
1. 9. (st)  začátek školního roku 2021/2022 


