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Učitelský sbor 2021/2022 

Vážení rodiče,  
zdravím vás po letních prázdninách a před začátkem nového školního roku se na vás obracím se dvěma 
prosbami: 1/ Respektujte, prosím, nařízení týkající se opatření COVID 19 - vstup do budovy školy s re-

spirátorem, zákaz pobytu v hale školy. 2/ Dodržujte dopravní předpisy, nevjíždějte na asfaltovou plochu 
před školou a parkujte v bezpečné vzdálenosti od přechodu pro chodce. 
Přeji Vašim dětem i Vám klidný a zdravý školní rok.  
Hana Nápravníková 
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Informace 

Začátek školního roku 2021/2022 

Nový školní rok zahajujeme ve středu 1. září před budovou školy: 

 8.00 hodin – 0. ročník 

 8.30 hodin – třídy 2ab + 3ab + 4ab + 5ab (děti jsou ve škole do 9.30, pak odcházejí domů nebo 
do školní družiny) 

 10.00 hodin – třídy 1ab (Prvňáčkové mohou přijít do třídy s doprovodem dle platných hygienic-
kých opatření: respirátor a potvrzení o očkování nebo platný negativní test. Prosíme o dodržení 
pravidla – jeden žák + jedna dospělá osoba. 

Testování 
Testování žáků 2. – 5. tříd proběhne 1. září – PCR testy. 
Testování žáků 1.ab proběhne 2. září – PCR testy a testování 0. ročníku též 2. září - antigenní testy. 
Následné testování pro všechny třídy proběhne 8.září. 

Školní družina je již od 1. září zajištěna do 17.30, POZOR jídelna vaří až od 2.9. (oběd s sebou) 

Doporučení MŠMT 
Výjimku z testování mají žáci, kteří splní jednu z podmínek: 
– minimálně 14 dní po druhé dávce očkování 
– prodělané onemocnění Covid po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu 
– doložení negativního výsledku laboratorního testu 
(Pokud se žák nepodrobí testování – výuky se zúčastní s ochranou dýchacích cest po celou dobu po-
bytu ve škole). Respirátory žáci používají ve společných prostorách, ve třídách NE. 

Rozdělení žáků do skupin a rozvrhy na 2021/2022 

Rozdělení žáků do skupin na NJ a AJ žáci obdrží první školní den od paní učitelky třídní. Vzhledem 
k nařízení o ochraně dat GDPR nesmíme seznamy žáků zveřejňovat. Rozvrhy hodin najdete na webo-
vých stránkách školy pod jednotlivými třídami ZDE. 

Rodičovská rada, třídní schůzky a zápis do Školičky 

8. září pořádáme od 16.30 ONLINE rodičovskou radu a od 17.30 ONLINE třídní schůzky pro třídy 
2AB, 3AB a 5AB. Pro třídy 4.AB také online, ale až od 18.30 hodin. Pozvánky na online schůzku Vám 
přijdou mailem od třídní paní učitelky. 

Třídní schůzky pro třídy 1AB se nekonají. 
Informační schůzka a zápis pro Školičku je 2. září od 14.00 hodin rovněž ONLINE. 

Webové stránky 

Informace k jednotlivým třídám (učitelé, rozvrh hodin atd.) najdete na webu školy ZDE. 

https://zsncp.cz/pro-rodice/tridy-2021-2022/
https://zsncp.cz/pro-rodice/tridy-2021-2022/
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Informace 

Zájmové kroužky na 2021/2022 

Seznam a popis školních i externích kroužků najdete na našem webu ZDE. 

 Na školní kroužky se přihlašujete zasláním mailu na adresu paní učitelky uvedené v popisu krouž-
ku. Je potřeba se přihlásit nejpozději do 10.9.2021 (na Fit in Deutsch pro 4.AB již do 3.9.2020 
online).  

 Školní kroužky začínají v týdnu od 4.10.2021. Nepovinná angličtina pro 3.AB, 4.AB, 5.AB, Fit in 
Deutsch pro 4.AB a Chytré hlavy pro 5.AB se vyučují již od 6.9.2021. Školní kroužky a nepovinné 
předměty se platí na TŘÍDNÍ účet. 

 Na externí kroužky se přihlašujete přímo u pořadatele uvedeného v popisu kroužku a veškeré 
informace získáte také tam a také platíte přímo pořadateli dle jeho pokynů. 

Bakaláři - OnLine mobilní aplikace pro známkování 

Bakaláři fungují i v mobilní aplikaci. Je třeba z Google Play nebo AppStore – podle toho, jaký máte 
mobil – stáhnout a nainstalovat “Bakaláři OnLine – modrou ikonu” a vyhledat Základní školu německo
-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna. Týká se tříd 4+5. 

Focení dětí 

 Focení 0. ročníku a prvňáčků na třídní tablo se koná 6. září od 8.30 hodin. 

 Focení všech ostatních tříd proběhne 10. listopadu. 

Platba školného na 2021/2022 

Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním 
webu ZDE. 

Kurzy pro rodiče 

Pro rodiče nabízíme kurz němčiny pro mírně pokročilé. Více informací ZDE. 

https://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky/
https://zsncp.cz/o-skole/zakladni-informace-skolne/
https://zsncp.cz/pro-rodice/kurzy-pro-rodice/
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Nové kolegyně a kolegové 

Rozšíření učitelského sboru 

 Vítáme v našem týmu nové kolegyně a kolegy a přejeme jim hodně radosti z práce s dětmi.  

Mgr. Marcela Sládková 

Třídní učitelka 2.A 

Kristýna Kaňková 

Vychovatelka v 0. ročníku 

Tomáš Kühlberger 

Asistent ve 2.A + 3.B 

Julia Syrovátková 

Asistentka ve 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 



 

5 

Důležité termíny na 2021/2022 
 www.gtmskola.cz 

Datum Akce 

1. pololetí   

1.9.2021 Zahájení školního roku 8.30 (0. ročník v 8.00, 1.AB v 10.00) 

2.9.2021 Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00 

8.9.2021 Zasedání rodičovské rady 16.30 + schůzky rodičů 17.30/online, 

POZOR: pro třídy 4.AB online schůzky rodičů až od 18.30 

12. – 19.9.2021 Adaptační pobyt – 4.AB - Kolínská bouda 

19. – 24.9.2021 Jazykový projekt ERASMUS - Berlin -  5.AB 

27.9.2021 Ředitelské volno 

4. – 8.10.2021 KIEZ Querxenland - 2.AB, Projekt “Sinne” 

21. – 22.10.2021 Projekt “Menšiny” v Opavě 

25. – 29.10.2021 Ředitelské volno a podzimní prázdniny 

17.11.2021 Den boje za svobodu a demokracii 

24.11.2021 Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů v 17.30/online 

listopad 2021 Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB - termín upřesníme 

listopad 2021 Adventní projekt v Querxenlandu – 2.AB - termín upřesníme 

15.12.2021 Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB 

23.12.2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny 

2. pololetí   

19.1.2021 Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30 

31.1.2022 Vysvědčení za 1. pololetí 

4.2.2022 Pololetní prázdniny 

14. – 20.3.2022 Jarní prázdniny 

3. – 8.4.2022 Stubai – lyžařský pobyt 4.AB 

1. – 3. duben 2022 Osterprojekt v Německu – 1.AB 

14. – 18.4.2022 Velikonoční prázdniny 

20.4.2022 Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30 

1. + 4. +  5.4.2022 Zápis do 1. tříd 

20.4.2022 Pedagogická rada + schůzky rodičů 17.30/online 

8. – 13.5.2022 Projekt Erasmus ve Vídni 

19. – 24.6.2022 Projekt Erasmus v Praze 

23.6.2022 Schulfest + zakončení projektu Erasmus 

začátek června 2022 Školy v přírodě – 2. týden v červnu (upřesníme) 

30.6.2022 Konec školního roku a předání vysvědčení 

1.9.2022 První školní den 2022/2023 
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Třídní učitelky 

Jazykáři 
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Školní družina 

A jedeme dál ... 
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1.9.  Zahájení školního roku, provoz šd do 17:30 / jídelna nevaří 

2.9. 14.00 Zápis do školičky - online informativní schůzka pro rodiče 

6.9. 9.00 Focení dětí – 1a + 1b + 0  / tablo a portrét 

8.9. 16.30 Schůzka se zástupci Rodičovské rady – online 

8.9. 17:30 Schůzky rodičů – online / 4ab až od 18:30  

12. – 17.9.  Adaptační kurz 4ab – Kolínská bouda, Krkonoše / bouk  

14.9.  8:30 Hudbou k sobě 3ab – O. Tichý / hudebna školy 

15.9.  8:30 Hudbou k sobě 2ab  + 0. ročník – O. Tichý / hudebna školy 

18. – 24.9.  Plavecká škola v přírodě/ 3ab – Zvířetice  / kun 

19. – 24.9.  Erasmus – Berlín – 4ab / bou 

21. – 22.9.  Adaptační kurz 1a – Toulcův dvůr / fisch 

22. – 23.9.  Adaptační kurz 1b – Toulcův dvůr / fol 

27.9.  Ředitelské volno 

28.9.  Státní svátek 

  

Přejeme všem pohodový a zdravý školní rok, hodně úspěchů! 

 Datum Čas Akce 


