
Vážení rodiče, 
kolegyně a kolegové, 
děvčata a chlapci, 

všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ Kunratice co nejpřirozenější a blížil se k 
tomu, co známe z předcházejících let před nouzovým stavem a uzavřením škol.  Postupně 
aktualizujeme web školy, a proto tento e-mail obsahuje odkliky na web školy, kde jsou 
uvedeny podrobnosti. 

Od 1. září 2021 se asi neubráníme tomu i nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření, 
dbát nejen na čistotu prostor, ale mít vzájemný respekt při ochraně dýchacích cest zakrytím 
ochrannými pomůckami, a to zejména v prostorách, které jsou společné, kde se budou 
potkávat děti z různých tříd… Při vyučování ve třídách, pokud nebude nařízeno jinak, 
budeme učit bez roušek – respirátorů, ale zejména v prvních týdnech školního roku se ještě 
nebudeme stěhovat za výukou do odborných učeben. ... celý text na webu: ZŠ Kunratice | 
PŘEJEME SI nový školní rok bez on-line výuky (zskunratice.cz). 

Školní rok 2021/2022 - organizační zajištění: ZŠ Kunratice | Školní rok 2021/2022 - 
organizační zajištění (zskunratice.cz) 

Seznamy prvňáčků a šesťáků: ZŠ Kunratice | Seznamy prvňáčků a šesťáků (zskunratice.cz).  
Děti chodí do školy proto, aby se zde učily. Cílem při sestavování nových třídních kolektivů v 
prvních a šestých třídách je vytvořit takové třídní kolektivy, kde se dětem, díky podpoře 
učitelů bude dobře učit.  

Informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021: ZŠ Kunratice | Informace MŠMT ČR 
pro školy k provozu od září 2021 (zskunratice.cz) - obecně platí to, co od května 2021. 
Screenigové testování proběhne 1., 6. a 9.9.2021. Budeme testovat AG testy, které děti již 
znají. Prvňáčky čeká testování 2., 6. a 9.9.2021 - děti budou testovat zdravotní sestry. 
Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte (žáka školy), doloží svůj 
nesouhlas písemně – s aktuálním datem, jménem dítěte (žáka školy) a svým podpisem. Pro 
jejich děti bude do 10.9.2021 platit řada omezení včetně toho, že si budou muset chránit 
dýchací cesty i v průběhu vyučovacích hodin. 

Očkovací autobus - 6.9.2021 od 13:00 hodin – zjištění zájmu: ZŠ Kunratice | Očkovací 
autobus - 6.9.2021 od 13:00 hodin – zjištění zájmu (zskunratice.cz). Po poradě na MHMP a s 
paní starostkou naší městské části by OČKOBUS mohl přijet do Kunratic v pondělí 6.9.2021 
od 13:00. Prosím, VYPLŇTE DOTAZNÍK pouze v případě, že máte zájem využít možnosti se 
naočkovat očkovací látkou Comirnaty (BionTech/Pfizer). Děkujeme za vyplnění do středy 
1.9.2021 24:00 hodin.  

Všem dobrý školní rok. 

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 
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