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Provoz školy od pondělí 24. května 2021 

OD PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2021 PROBÍHÁ PREZENČNÍ VÝUKA V PLNÉM  
ROZSAHU JAKO V MINULÉM TÝDNU. 

Od pondělí 24. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech. 

PODMÍNKA PRO PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE PŘI PREZENČNÍ VÝUCE – 
TESTOVÁNÍ 

 

Testování 1x týdně 
1., 2. a 3. třída se testuje v pondělí 24. 5. 2021 v přízemí školy.                                    

Zodpovídá: Blanka Rouhová, Denisa Janderová, Hana Chadimová 

Žáci 4., 5. třídy  a žáci II. stupně se testují před svojí třídou.      Zodpovídá třídní učitel.        

Testování probíhá ihned po příchodu do školy. 

Podle zkušeností je testování dokončeno do 7:50.  

Pozitivní test V případě pozitivního testu je žák zaveden do místnosti 

“KARANTÉNA“. Vedení školy toto zjištění oznámení  zákonným zástupcům. Ti jsou 

povinni zajistit odvedení nebo odvezení žáka domů. Škola žákovi vydá potvrzení o 

pozitivním testu a zákonní zástupci na tomto základě oznámí tuto situaci dětskému 

lékaři. Přihlásí se na RT-PCR test. ………………………… 

 
HYGIENA 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty. 
Žáci-roušky, dospělí-respirátory. 
 
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, 
a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. K osušení 
rukou se používají jednorázové papírové ručníky. 
Na nutnost takového postupu pracovníci školy žáky  opakovaně upozorňují.  

Větrání  je velmi důležitým preventivním faktorem je časté učeben a ostatních 

využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se 
provádí každých 30 minut. O přestávce i během vyučovací hodiny.  
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Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po 
zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

MINIMALIZUJTE KONTAKT MEZI SKUPINAMI. 
ŽÁCI JEDNÉ TŘÍDY NEBO SKUPINY SE ZDRŽUJÍ PO CELÝ DEN                        
VE SVÉ NEBO U SVÉ UČEBNY. 
 
STRAVOVÁNÍ  

Pravidla stravování v jídelně:   

 Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

 omezený počet osob u jednoho stolu na 4 osoby,  

 žáci jedné třídy obsazují stoly v podélné polovině jídelny, 
 

 
TĚLOCVIK 

Sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) jsou povoleny. 
Tělocvik venku bez roušky. 

Při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. 

Nově jsou od 24. 5. 2021 povoleny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech. 

Ve vnitřním prostoru může být přítomno maximálně 30 osob. 

Sportovní činnosti ve vnitřním prostoru může provádět tolik osob, aby na každého 

připadlo  minimálně 15 m2 prostoru. 

Tělocvična ZŠ CE - 9 sportujících osob. 

Třída, ŠD - 3 sportující osoby. 

Pravidla pro nošení roušek a respirátorů se nemění. 

Pro cvičící osoby v době cvičení platí  výjimka ministerstva zdravotnictví-roušku mít 

nemusí. 

 

V Cerekvici nad Loučnou dne 19. 5. 2021                                    

 


