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INFORMACE O SLAVNOSTNÍM VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 1. 9. 2021 

Vážení zákonní zástupci, 

den slavnostního vítání vašich dětí do 1.třídy naší základní školy se velice rychle přiblížil, a tak vám 

posílám důležité informace o jeho organizaci. 

Slavnost proběhne ve středu 1. 9. 2021 ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Kravaře, osobně 

zastoupenou mimo jiné starostou obce panem Vítem Vomáčkou, dále starostkami sousedních obcí 

Blíževedel paní Romanou Dvořákovou a Stvolínek paní Pavlínou Ištokovou. Vítat nejmenší školáčky 

nám letos přijedou pomoc také zaměstnanci Českých drah a Správy železnic. 

Vzhledem k tomu, že musíme splnit veškerá aktuální mimořádná opatřením MŠMT a MZ vás prosím 

o pochopení a vstřícnost v zájmu dětí, pro které se jedná o jeden z nejdůležitějších dní v životě. 

1. Do budovy školy vstupujte prosím bočním vchodem s nájezdovou plošinou vlevo od 

hlavního vchodu, kterým projedete přímo do prostor školního dvora (pouze v případě 

silného deště bude slavnost probíhat ve vestibulu školy a pouze v tom případě vstupujte 

hlavním vchodem). 

2. Slavnost začne v 9 hod a tak prosím o včasný příchod. 

3. Dle požadavku stanoveného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pro 

hromadné akce se u vchodu do školy zapište na seznam hostů a prokažte se platnou 

bezinfekčností (potvrzení o platném očkování ukončeném min 14 dní před akcí, potvrzením 

o ochranné lhůtě 180 dní po prodělání onemocnění COVID-19, platným potvrzením 

o negativním ATG nebo PCR testu z oficiálního testovacího místa nebo si můžete udělat 

vlastní test samoodběrem na místě – tento test si musíte sami přinést). 

4. Pokud bude probíhat slavnost ve venkovních prostorách nejsou nutné roušky, pokud však 

bude pršet a budeme se muset schovat do vestibulu školy, tak zde jsou ochranné pomůcky 

dýchacích cest povinné. 

5. Po slavnostním uvítání všech prvňáčků paní třídní učitelkou Klárou Bartošovou a všemi hosty 

odvedou děti do své budoucí třídy žáci 9.ročníku. Vás ostatní prosím, abyste zůstali na dvoře 

školy a nechodili s dětmi do třídy. Na dvoře školy vám sdělím důležité organizační pokyny 

následujících dní a týdnů a zodpovím všechny případné otázky. 

6. Děti se poté vrátí s paní učitelkou a tím bude slavnost ukončena. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit. 

S pozdravem. 

 

Zdeněk Šmída, ředitel školy 
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