
 

Zápis ze schůze Školního parlamentu Základní školy Radonice 

Datum: 5. 1. 2022 

 

Body jednání: 

1. Mimořádná a ochranná opatření související s covid-19 – změny od ledna 2022 

2. Pololetní a jarní prázdniny – termíny  

3. Kroužek anglického jazyka – II. pololetí školního roku 2021/2022 

4. Různé  

Mimořádná a ochranná opatření související s covid-19  

- 3. 1. – 16. 1. 2022 bude antigenní testování probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek 

(pokud žák daný den chybí, neprodleně po jeho příchodu do školy) 

- od 17. 1. 2022 bude antigenní testování probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí (pokud žák 

chybí, neprodleně po jeho příchodu do školy) 

- testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané 

nemoci 

- režim „test to stay“  spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním 

výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole do 

doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka; každý 

den budou tito žáci před zahájením vyučování testováni a jsou povinni dodržovat zejm. 

následující pravidla: 

1. používat ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání 

2. vykonávat aktivity odděleně od ostatních žáků, tříd apod.  

3. ve školní jídelně dodržovat odstup 1,5 metru od žáků jiných tříd 

 

 

Pololetní a jarní prázdniny 
- pololetní prázdniny – 4. 2. 2022 

- jarní prázdniny – od 7. do 11. 2. 2022  

 

 

Kroužek anglického jazyka „English for kids“ 
Pro začátečníky (2. a 3. ročník) 

- ve středu od 13:15 do 14:00 hod.  

- Kč 130,--/lekce 

- registrace do 15. 1. 2022  

Pro pokročilé (4. a 5. ročník) 

- ve středu od 14:15 do 15:00 hod. 



- Kč 130,--/lekce 

- registrace do 15. 1. 2022 

 

 

Různé 
- ze strany třídy III. A vznešen požadavek, aby byly na WC umístěny držáky toaletního 

papíru 

 

 

V Radonicích dne 5. 1. 2022 

  

 


