
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020  

 

Vyučování bude probíhat podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd (pokud došlo ke změně v rozvrhu 

třídy, třídní učitelé nové rozvrhy žákům rozešlou). Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny jinými 

předměty nebo vycházkami (v případě příznivého počasí). V provozu bude také školní družina a školní 

jídelna. Žáci musí být vybaveni minimálně 2 ks roušek, sáčkem na ukládání již použitých roušek a 

teplejším oblečením (z důvodu častého větrání v průběhu vyučování a vycházek, které budou místo 

tělesné výchovy).  

 

Školní stravování: 
• v jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kteří budou mít prezenční výuku 

• žákům v distanční výuce se budou obědy vydávat do jídlonosičů přes výdejové okénko u 
kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 11:00 – 11:30 hodin 

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít obědy automaticky přihlášeny, odhlášky je 

možné provádět telefonicky na čísle 556 723 057, emailem: jidelna@zs-lomapribor.cz nebo přes 

webovou aplikaci pro školní jídelnu. 

Ti žáci (6. - 8. ročníku), kteří zůstávají doma na distanční výuce, budou mít vždy na daný týden obědy 

odhlášeny, přihlášky si mohou provést telefonicky na čísle 556 723 057, emailem: jidelna@zs-

lomapribor.cz nebo přes webovou aplikaci pro školní jídelnu a obědy si budou odebírat do jídlonosičů. 

Ranní příchod do školy:  7:25 – 7:40 hod 

• do školy budou žáci přicházet dvěma vchody - je to na základě doporučení MŠMT organizovat 

příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, což nelze 

organizačně zajistit, a proto chceme alespoň snížit počet dětí při vstupu do školy 

1. stupeň (1. – 4. ročník) – žáci budou vstupovat do školy skleněnými dveřmi od školního hřiště  

5. ročník a 2. stupeň – žáci budou přicházet hlavním vchodem 

• u každého vstupu bude zajištěn dozor  

• ihned u vchodu bude probíhat dezinfekce rukou - zajistí to dospělá osoba 

1. - 3. ročník bude mít poslední vyučovací hodinu zkrácenou o 10 minut (4. hodina bude končit v 11:15 

hod, 5. hodina v 12:10). Důvodem je zajištění plynulého provozu ve školní jídelně tak, aby děti nestály 

dlouho ve frontě na oběd. 

Školní družina   

 ranní provoz - 6:00 - 7:25  

 odpolední provoz - 11:15 – 16:00 

Ve školní družině bude fungovat 5 oddělení - žáci 1. - 2. ročníku budou rozděleni podle tříd a pro žáky 3. 

ročníku bude vytvořeno jedno společné oddělení. 
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Bezpečnostní a hygienická pravidla školy 

 

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména:  

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.)  

 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  

 škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní hned 30. 11. 2020.  

 žáci budou přicházet maximálně 5 minut před stanoveným časem 

 před školou jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními  

 pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu  

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám  

 všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole 

 každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky  

 škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat – žáci se budou pohybovat 

pouze na chodbě, na které mají třídu  

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 

vyřazení žáka ze skupiny či přípravy  

 škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých tříd  

 

V budově školy  

 přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, 

aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců  

 při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)  

 třídy a toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 

jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou  

 úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně  

 bude probíhat časté větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň 

jednou uprostřed každé vyučovací hodiny 

 bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 

budou nacházet  

 dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát 

denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných 

prostorách)  

 

Ve třídě  

 při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku  

 v každé třídě bude probíhat větrání uprostřed vyučovací hodiny a každou přestávku 

 větrání bude trvat vždy 5 minut  



 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit - rodiče každé ráno změří dítěti před odchodem do školy teplotu 

 pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a 

budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka  

 o podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici  

 

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků  

 

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat žáky buď telefonicky do kanceláře školy, nebo přes 

omluvenky v Bakalářích. Škola vede evidenci o docházce žáků.  

Plánovaný odchod žáka v průběhu činnosti třídy (návštěva lékaře apod.) – zákonný zástupce oznámí 

tuto skutečnost předem třídnímu učiteli a přijde si vyzvednout dítě ke škole – rodiče zazvoní na kancelář 

školy, nahlásí jméno a třídu dítěte paní hospodářce a ta zajde pro dítě do třídy. Rodiče musí počkat na 

dítě před školou – do školy nemají povolen vstup. 

Vyzvednutí dítěte v odpoledních hodinách z družiny  

Odpolední družina bude probíhat v prostorách školní družiny. Bude zachována homogenní skupina žáků 

jedné třídy. Rodiče si děti vyzvedávají v družině, jak jsou zvyklí. Zazvoní na příslušné oddělení družiny a 

počkají ve vestibulu před jídelnou na příchod dítěte. Rodiče jsou povinni mít roušku po celou dobu 

pobytu v budově školy (družiny). 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování  

Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:  

 pokrmy vydává personál 

 strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory  

 při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě  

 dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými třídami 

 rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku  

 před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce  

 jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla  

 připravovat se bude jen jedno jídlo  


