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Provoz školy od pondělí 3. května  

 V pondělí 3. května  2021 nastoupí k prezenční výuce                                                        

do  ZŠ    Cerekvice   nad   Loučnou    žáci  3. třídy, 5. třídy, 6. třídy a 8. třídy.  

Žáci ostatních tříd zůstávají doma a pokračují v distanční online výuce. 
 

  

Výuka v týdnu od                                     
3. 5.  do 7. 5. 

Výuka v týdnu od                               
10.5. do 14.5. 

1. třída 

Distančně                                                    

skupina žáků ve škole                     

(Rodiče  vybraných profesí.) 

Prezenčně 

2. třída 
Distančně                                         

skupina žáků ve škole                      
Prezenčně 

3. třída Prezenčně 
Distančně 

skupina ve škole 

4. třída 
Distančně 

skupina žáků ve škole                      
Prezenčně  

5. třída Prezenčně 
Distančně 

skupina žáků ve škole                      

6. třída Prezenčně  
Distančně 

           

7. třída Distančně Prezenčně  

8. třída Prezenčně                      Distančně 

9. třída Distančně Prezenčně  
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PODMÍNKA PRO PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE PŘI PREZENČNÍ VÝUCE – 
TESTOVÁNÍ 

 

Podmínkou pro přítomnost dětí od 3.5.2021 v prezenční výuce je absolvování 

neinvazivního antigenního testu na covid-19, přičemž první test musí proběhnout 

v den prvního nástupu do školy. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských 

zařízení. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků 

nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 

v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího 

centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.                                                              

Žáci I. stupně se testují   1X týdně. 

Žáci II. stupně se testují  2X týdně. 

Pracovníci    se    testují  1X týdně. 

Konzultační skupiny 1X týdně 

Konzultace s jedním žákem-bez testování 

Žáci  budou otestováni na stanovištích uvnitř budovy školy (v blízkosti hlavního 

vchodu). Po otestování budou žáci odcházet do školní družiny nebo do třídy.  

 

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 se do školní družiny půlí. 
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STRAVOVÁNÍ  

Zařízení školního stravování je v provozu pro žáky  prezenční výuky.                             
Žáci v distanční výuce si mohou jídlo pouze odebrat. 
Pravidla stravování v jídelně:   

 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

 omezený počet osob u jednoho stolu,  

 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. 

 
 

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

Žáci školy mají povinnost ve všech prostorách školy nosit roušky,                                      
s výjimkou doby konzumace stravy. 
Zaměstnanci školy a třetí osoby mají povinnost ve všech prostorách 
školy nosit respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy. 
 
TĚLOCVIK 

  
Od 3. 5. 2021jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších 
prostorech). 

Tělocvik venku bez roušky. 

Při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. 
 

 
 
V Cerekvici nad Loučnou dne 30. 4. 2021                                                            Pavel Tupec 


