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Provoz školy od pondělí 30. listopadu 2020 

Z dokumentu MŠMT „INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ“ 

ze dne 20. 11. 2020 pro Základní školu Cerekvice nad Loučnou vyplývá: 

 

  

Výuka v týdnu od                          
30. 11. do 4. 12. 

Výuka v týdnu od                           
7. 12. do 11. 12. 

Výuka v týdnu od                          
14. 12. do 18. 12. 

Výuka v týdnu od                               
21. 12. do 22. 12. 

1. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

2. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

3. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

4. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

5. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

6. třída online prezenčně online prezenčně 

7. třída prezenčně online prezenčně online 

8. třída online prezenčně online prezenčně 

9. třída prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

 
V pondělí 30. listopadu 2020 nastoupí k prezenční výuce do ZŠ Cerekvice              
již  celý první stupeň, 9. třída a 7. třída.  
Žáci 8. a 6. třídy zůstávají doma a pokračují v online výuce. 
 
Od pondělí 7. prosince zůstává doma 7. třída, která přejde na  online výuku. 
Do školy nastoupí na týden žáci 8. a 6. třídy. 
 
Od pondělí 14. prosince se do školy vrací 7. třída.  
8. a 6. třída zůstává doma. 
 
V pondělí 21. a v úterý 22. prosince bude ve škole I. stupeň, 9. , 8. a 6. třída.  
7. třída bude mít po tyto dva dny online výuku. 
 
Výuka probíhá dle již platného rozvrhu. Hudební výchova a tělesná výchova se 
vyučovat nebude. 
 
 
Školní družina 

Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:50 a od 11:30 do 16 hodin. 
1. třída dochází do 1. oddělení školní družiny k paní Blance Rouhové. 
2. třída dochází do 2. oddělení školní družiny k paní Denise Janderové. 
3. třída dochází do kreslírny (1. poschodí) k paní Haně Chadimové. 
K předávání ze školní družiny je určen prostor před hlavním vchodem do školy. 



Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 
 
 

2 
 

 
Stravování  
Zařízení školního stravování je v provozu.  
Pravidla:   

 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

 4 osoby u jednoho stolu,  

 ve školní jídelně nesmí být více osob než je míst k sezení. 

 ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a studenti v prezenční 
výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, 
zaměstnanci školy si mohou stravu za dotovanou cenu odebrat do 
jídlonosiče označeného jménem. Prázdný jídlonosič se předá službě u 
vchodu. Služba naplněný jídlonosič předá opět u vchodu.  
 

 
 
Nástup na oběd: 
Čas     třída zodpovídá 
11:10-11:30 1. třída L. Ripplová 
11:30-11:45 2. třída L. Tupcová 
11:45-12:00 3. třída J. Vachová 
12:00-12:15 4. třída I. Vašíčková 
12:15-12:30 5. třída A.Lisičanová 
12:30-12:45 7. třída (6. třída)  
12:45-13:00 9. třída  
13:00-13:15                8. třída 
Stravování dojíždějících žáků vyřešíme individuálně. 
 
Rouška 
Žáci i zaměstnanci školy a třetí  osoby mají povinnost ve všech prostorách 
školy nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 
 
Větrání 
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních 
prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed 
každé vyučovací hodiny  popřípadě každých 30 min. 
 
 
 
 
 



Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 
 
 

3 
 

Covid-19 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-
19 je škola povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje  a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro území KHS Pak nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či 
vládou ve formě krizových opatření). 
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19                          
u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického 
odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých Pak.    

lenka.labudova@khspce.cz 

 
Vstup zaměstnanců a žáků do školy 
Žáci i zaměstnanci přicházejí do školy individuálně, z šatny odcházejí ihned do 
třídy.                           
Žáci 1.,2. a 3. třídy odcházejí ze šatny do školní družiny.                                                           
U vchodu (nejpozději ve třídě, sborovně, kanceláři, …) si každý vydezinfikuje 
ruce. 
 
Vstup třetích osob do školy 
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen       
v důvodných případech a současně v doprovodu pracovníka školy a zamezení 
styku s žáky. Třetí osoba: Rodič, ČŠI, dodavatel zboží, opravář, …….  
 
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a 

školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19       
( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání 

distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva 

zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W). 
 
Prezenční výuka bude navazovat na online výuku v plném rozsahu. 
Po týdenní zkušenosti s prací žáků 1. a 2. třídy ve škole konstatuji,  že tito 
nejmladší žáci mile překvapili tím, že naprosto plynule navázali na online výuku, 
dobře čtou a počítají. Pěkně píší a hlavně se chtějí dál učit. Právě u těchto 
nejmladších žáků panovala obava, jak online výuku zvládnou. Obava se 
nepotvrdila. Z toho lze usuzovat, že ti starší by neměli mít ŽÁDNÝ problém 
úspěšně pokračovat v prezenční výuce, za předpokladu že si svědomitě plnili 
online výuku. 
Děkuji učitelům za přípravu online výuky, děkuji rodičům za pomoc a kontrolu 
jejich dětí našich žáků a děkuji všem svědomitým žákům za poctivý přístup 
k online výuce a těšíme se na vás ve škole. 
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