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Nástup žáků I. stupně do školy – je dobrovolný a podmíněn předáním čestného prohlášení 

Červeně jsou pravidla pro nástup do školy doplněna a upřesněna    k 20. 5. 2020 

s platností od 25. 5. 2020 

Vzhledem k uvolňování opatření se mohou i naše opatření do konce školního roku měnit. 

- Prozatím platí:                                                                                                                                                 

Provoz školy od 25. 5. 2020 

- 7:00 až 16:00    

- Ranní družina není poskytována                                                                                                                     

Žáci přicházejí průběžně a ihned vcházejí do školy, převléknou se a jdou do své 

učebny. Kde bude učebna vašeho dítěte, vám  oznámí  třídní uč.  První den bude 

organizačně náročnější. Přesto jsou učitelé připraveni, organizaci mají připravenou a 

naplánovanou tak, aby zahájili výuku  bezpečně  a v klidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cesta do školy a ze školy 

- V roušce (Každý žák má minimálně dvě roušky a sáček na odkládání roušky například 

v jídelně.) 

- 2 metry rozestupy                                                                                                                             

Vstup do školy 

- Jednotlivým třídám bude nařízen vstup do školy hlavním vchodem, zadním vchodem, 

vchodem u tělocvičny. Toto opatření zamezí nadměrnému shromažďování osob. 

- 1., 2. a 3. třída vchází hlavním vchodem 

- 4. třída vchází venkovním vchodem do tělocvičny a v tělocvičně bude mít i šatnu. 

- 5. třída vchází zadním vchodem.                                                                                                 

Skupiny 

- Ve třídě může být maximálně 15 dětí. Proto většina tříd bude rozdělena na dvě 

SKUPINY. 

- Složení skupin je neměnné. 

- Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k  25. 5. 2020. 

- Jednu třídní skupinu bude řídit a vzdělávat třídní učitelka, druhou asistentka 

popřípadě vychovatelka. 

- V průběhu dne se učitelka s asistentkou nebo vychovatelkou v třídní skupině vymění. 

- Ze 115 žáků I. stupně nastupuje 101. To je 88%. 

třída Žáků 
celkem 

25.5. 
2020 

nastoupí 

Skupina 
1 

učebna Skupina 
2 

učebna 

1. 26 22 
L. Tupcová        

12 
1. třída 

B. Rouhová 
10 

ŠD I 

2. 26 24 
L. Ripplová        

15 
2. třída 

P. Eliášová  
9 

ŠD II 

3. 18 15 
I. Vašíčková    

15 
3. třída x x 

4. 24 24 
A. Lisičanová   

12 
4. třída 

J. Petříková   
12 

7. třída 

5. 21 16 
H. Chadimová  

8 
5. třída 

A. Voříšková 
8 

9. třída 
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Ve třídě  

- Ihned po příchodu si žák umyje ruce dezinfekcí, mýt by se měl 20 až 30 s. 

- Ruce si žák myje po každém vyučovacím bloku, na toaletě, před jídlem. Podmínky 

k tomu jsou vytvořeny. Použité papírové ručníky se vhazují POUZE do košů. 

- Ve třídě se nemusí nosit rouška je li zachován rozestup  min. 1,5 m. Toto určí učitel. 

- Pravidlo: Jeden žák jedna lavice. 

- Časté větrání. 

Mimo třídu 

- Skupiny se nepotkávají. 

- Přestávky bude mít každá skupina v jiný čas. 

- 1. a 2. třída budou mít přestávku od 8:25 do 8:35, 9:25 do 9:35, 10:25 do 10:35 

- 3. a 4. třída budou mít přestávku od 8:35 do 8:45, 9:35 do 9:45, 10:35 do 10:45 

-         5. třída bude   mít  přestávku od 8:45 do 8:55, 9:45 do 9:55, 10:45 do 10:55 

- Mimo třídu se nosí rouška.                                                                                                             

Výuka 

- Výuka probíhá od 7:50 do oběda. 

- Po obědě odcházejí někteří žáci domů. 

- Bude-li to nutné, budou dojíždějící žáci po obědě čekat na odjezd autobusu ve své                       

       třídě pod dohledem učitele.                                                                                               

Oběd 

- Oběd se vydává od 11 a přibližně do 13:30 hodin. 

- Vážení rodiče oznamte třídnímu učiteli nebo paní Pešinové-vedoucí školního 

stravování, zda vaše dítě bude na obědy docházet. Počítáme se všemi. 

- Dojíždějící žáci, kteří ve škole nezůstávají na odpolední činnost, půjdou na oběd tak, 

aby v klidu stihli odjezd autobusu. V plánu nástupů skupin na oběd nám to vychází. 

- Na oběd se dochází po skupinách, Když se skupina naobědvá, odchází a přichází další 

skupina. 

- V jídelně bude ve stejný okamžik maximálně 15 žáků jedné skupiny. 

- Jednou týdně obdrží žáci I. stupně ovoce nebo mléčný produkt                                                      

z projektu OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL. 

- Svačiny se prodávat nebudou.                                                                                       

Odpolední činnost 

- Provoz školní družiny není povolen, proto zajistíme, pro ty žáky, kteří nemohou být 

doma sami, takzvanou odpolední činnost. A protože se nemohou žáci různě spojovat, 

bude to odpolední činnost té samé skupiny. (Toto může mít vliv i na rozdělování žáků 

do skupin.)  

- Odpolední činnosti se zúčastní skupina  vedená    B. Rouhovou       10 žáků  1. třídy 

                     L. Ripplovou       15 žáků  2. třídy 

                    I. Vašíčkovou      15 žáků 3. třídy 

Pro volnočasovou venkovní činnost budou mít k dispozici školní hřiště, hřiště ŠD, a 

prolézačky před školou. (Tři skupiny-tři prostory.) 

Na odpolední činnost může být 

skupina přidělena vychovatelce nebo 

asistentce 
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Povinnost zákonných zástupců 

- Podepsat a po dítěti poslat do školy čestné prohlášení. Viz stránky školy-dokumenty-

čestné prohlášení 

- Doprovod dítěte nemá vstup do školy povolen. 

- Zákonní zástupci se domluví s učitelem na hodině a způsobu vyzvedávání dětí. 

II. stupeň  

Žáci druhého stupně mohou nastoupit od 1. června do školy na takzvané KONZULTACE.  

(Konzultace=ověření výsledků vzdělávání na dálku a pokračování ve výuce nejdůležitějších 

témat jednotlivých předmětů.)                                                                                                                                                                

Pro žáky II. stupně budou platit stejná hygienická a bezpečnostní pravidla jako pro žáky I. 

stupně.                                                    

Pro žáky II. stupně nezvládneme zajistit stravování. (Omlouváme se.)                                                                                                         

Žáci si přinesou vlastní svačinu. 

Dny konzultací vyčtete z tohoto rozvrhu: 

  1 2 3 4 5 
učebna 

úterý 
 

6. 
M Č Aj Př Z 6. třída 

Č M D Aj F kreslírna 

7. 
Aj Z Př M Č 8. třída 

Z Aj F Č M fyzika 

        

čtvrtek 

6. 
M Č D Aj F 6. třída 

Č M Aj Př Z kreslírna 

7. 
Aj Z F Č M 8. třída 

Z Aj Př M Č fyzika 

  
1 2 3 4 5 

 

 pondělí 
 

8. 
M Č Aj Ch Z 8. třída 

Č M Ch Aj F kreslírna 

9. 

Rozvrh po přijímacím řízení 

fyzika 
Z Aj F Č M 
Do přijímacího řízení                     

blok   Aj-M 
Č 

        

středa 

8. 
M Č Aj D (Př) F 8. třída 

Č M D(Př) Aj Z kreslírna 

9. 

Rozvrh po přijímacím řízení 

fyzika 
D Aj Ch M Č 

Do přijímacího řízení                        
blok  Aj-M 

Č 
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Hygienická opatření viz níže 

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny 

s platností od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti strávníků: 

Strávníci jsou přiváděni vyučujícím po skupinách odpovídajícím skupinám ve 

třídách, jejich složení se nebude měnit a skupiny se nebudou potkávat. 

Před vstupem do jídelny si všichni umyjí ruce, příp. si je dezinfikují.                  

Použijí jednorázové ručníky.  

V jídelně dodržují dostatečný odstup při stolování.                                     

(Doporučená vzdálenost min. 1m.) 

Dozorem ve školní jídelně bude zabezpečeno dodržování rozestupů a 

omezeného pohybu po školní jídelně, dále bude vydávat nápoje z uzavřené 

várnice do skleniček. Po výdeji zajistí dezinfekci výpustného ventilu nádob 

s nápoji. 

K výdejnímu okénku se přistupuje jednotlivě. Personál vše vydává v rouškách,  

jednorázových rukavicích  -  tác, čisté příbory na ubrousku a pokrmy. 

Strávníci i dohled jsou v jídelně v rouškách vyjma doby vlastní konzumace 

stravy. Roušku si odloží do sáčku/krabičky, kterou si přinesou sebou.  

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 

    Lydie Pešinová                                                                    Pavel Tupec 

vedoucí školní jídelny                                                            ředitel školy 

 

 

V Cerekvici nad Loučnou 19. května 2020 
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Dodatek č. 3 k zpracovanému systému HACCAP 

(Platí pro kuchařky) 

S účinností od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020 

Příjem potravin: 

Při příjmu potravin a ostatního nepotravinového sortimentu zamezit vstupu 

dodavatelů do prostoru školního stravovacího prostoru. Přejímku zboží 

provádět mimo školní stravovací prostor. Případně zboží převážit na váze bez 

přítomnosti dodavatele. Po manipulaci s dodanými surovinami a příjmovými 

doklady si umýt ruce a použít dezinfekci. Zamezit vnášení přepravních obalů do 

čistých částí provozu. Nebalené potraviny po vyjmutí z přepravních obalů 

ukládat do dezinfikovaných nádob. 

 

Příprava potravin a výroba pokrmů: 

Přípravu stravy zabezpečovat v kompletním pracovním oblečení včetně 

pokrývky hlavy, navíc s ochrannou rouškou (příp. jinou ochranu nosu a úst). 

Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů, které nejsou tepelně 

ošetřeny (např. saláty), používat jednorázové rukavice. Dohotovené pokrmy 

důsledně přikrývat. 

Výdej pokrmů: 

Při výdeji jsou dodržovány rozestupy ve frontě. Personál vydává stravu a tác                      

s příborem v rouškách (případně s jinou ochranou nosu a úst) a jednorázových 

rukavicích. 

Nápoje jsou v  uzavřené nádobě a vydávány do skleniček dozorem v jídelně. 

Nápojový ventil po výdeji dezinfikuje dozorující. 

 

 

V Cerekvici nad Loučnou 20. 5. 2020                                 Lydie Pešinová                                         

vedoucí školního stravování 


