
Situace v ZŠ Cerekvice a nástup do školy od 1.11.2021

Stav k 27.10.2021 14:00
Karanténa 

od

Karanténa 

do

V karanténě Tököly Šimon 21.10.2021 2.11.2021

Hruška Adam
Ondič Marek
Ondičová Běta
Brychtová Kristýna
Habrmanová Ester
Krčilová Kateřina
Šmögerová Zuzana
Olivová Izabela

Dvořáková Tereza

Danihel Nina

Zemanová Klára

V karenténě Celá třída seznam zaslán

do 5.11. 

včetně

Burešová Eliška

Danihel Max

Růžičková Nela

20.10.2021
1.11.2021 

včetně
seznam zaslán

Setkání s pozitivní 

osobou dne 

18.10.2021

Tito žáci mohou              

do školy.

Tito žáci mohou              

do školy.

Nesetkali se s COVID pozitivní osobou.

Nesetkali se s Covid pozitivní osobou.

4. třída

3. třída

V karanténě Celá třída

Nástup do školy od pondělí 1.11.2021                     

(Krom nemocných a žáků v karanténě)

Od pondělí 1.11.2021 začíná pro většinu žáků prezenční 

výuka.     Od úterý 2.11.2021 nastoupí i žáci po ukončení 

karantény. 

1. třída

2. třída

Nesetkali se s COVID pozitivní osobou.
Od 1.11.2021 prezenční výuka pro celou třídu.

Ostatní žáci mohou do školy. Nesetkali se s COVID pozitivní osobou.

1.11.2021 

včetně
20.10.2021

Setkání s 

pozitivní osobou 

ve školní družině 

dne 18.10.2021

V karanténě

Žáci mohou do školy.

15.10.2021      

nově     

18.10.2021

29.10.2021, 

prodlouženo 

do 1.11.2021 

včetně

5. třída V karanténě Celá třída seznam zaslán
Setkání s 

pozitivní osobou

Od 1.11.2021 mohou nastoupit do školy Dvořáková, 

Danihelová a Zemanová. Pomohlo by nám, kdyby tyto 

žákyně ještě 1.11.2021 zůstaly doma. Celá třída pak 

nastoupí v úterý 2.11.2021.   Žáci budou chodit do školy, 

ale výuka bude probíhat ve větší míře on line,  protože 

paní učitelka L. Tupcová je v karanténě do 8.11. včetně. 

Je COVID pozitivní, ale bez vážných příznaků. Proto bude 

učit on line, (p. učitelka bude vysílat z domova do třídy) 

nebo bude připravovat přípravy pro zastupující učitele.

Od 1.11.2021 mohou nastoupit do školy  Burešová, 

Danihel, Růžičková. Výuka bude do pátku 5.11. 

včetně probíhat on line.  Paní učitelka Vachová 

bude vysílat ze školy. Celá třída nastoupí k 

prezenční výuce v  po 8.11.2021.

Celá třída nastoupí do školy v út 2.11.2021. Protože 

je paní uč. ještě 2.11.2021 v karanténě, bude výuka 

jeden den, (2.11.2021),  probíhat on line. Paní 

učitelka bude vysílat z domova do třídy. Prezenční 

výuka začne od  středy 3.11.2021.



6. třída V karanténě Celá třída seznam zaslán
Setkání s 

pozitivní osobou
19.10.2021

2.11.2021 

včetně

V karanténě Celá třída seznam zaslán
Setkání s 

pozitivní osobou
15.10.2021

29.10.2021 

včetně
Janutka Karel
Elbl Jakub
Flidrová Tereza
Marková Nelly
Svobodová Eliška

8. třída

9. třída

Poznámky:

Od 1. 11. 2021 se hygienická pravidla stanovená  1.9.2021 pro žáky nemění. Dezinfekce, roušky na chodbách, při výuce ne. Větrání, nesetkávání skupin, speciální 

rozvrh nástupů na oběd. Zvýšená péče o tělesnou hygienu a hygienu všech prostorů školy.

Žáci mohou do školy.

Žáci mohou do školy.

Výuka  anglického jazyka bude do čtvrtka 4. 11. 2021 včetně probíhat on line  pro žáky v karanténě i pro žáky ve škole.

V po 1. 11. 2021 nastoupí k prezenční výuce všichni žáci.
Tito žáci mohou         

do školy.
Nesetkali se s Covid pozitivní osobou.

Nesetkali se s COVID pozitivní osobou.                 

(V karanténě jsou jednotlivci.)

Nesetkali se s COVID pozitivní osobou.                 

(V karanténě jsou jednotlivci.)

Nově musí od 1.11.2021 neočkovaný učitel, asistent, nosit při výuce respirátor. (Jsou ale výjimky-viz dokument  Provoz školy od 1.11.2021.)

7. třída

Prozatím platí, že se žáci od 1.11.2021 NEBUDOU testovat.

Od po 1. 11. 2021 pokračuje celá třída v prezenční  

výuce.

Od po 1. 11. 2021 pokračuje celá třída v prezenční  

výuce.

Osoby v karanténě, které se podrobí testu PCR mezi 5. až  7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou  a budou  mít negativní výsledek tohoto testu, 

mohou ukončit karanténu.

Žáci budou vzděláváni 1. a 2. 11. 2021 on line. Ve  

středu 3.11. 2021 nastoupí celá třída k prezenční 

výuce.


