
Vážení rodiče, 

Po Novém roce od 04.01.2021 bude prezenční výuka opět omezená, do škol budou chodit 
jen 1. a 2. ročníky základních škol, ostatní budou mít povinnou distanční výuku. Fungovat 
budou rovněž mateřské a speciální školy. MŠMT stanovilo toto opatření prozatím do 
10.01.2021 

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, Metodika pro vzdělávání 
distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény 
ve školách. 

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU ZACHOVÁNA. 

Rodiče dětí v mateřské škole žádáme o dochvilnost před povinným předškolním 
vzděláváním, které se uskutečňuje od 08:00 hod.  

INFORMACE PRO PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUČINA OD 04. 01. 2021 

 Výuka pro žáky bude zahájena v pondělí 04. 01. 2021. 

1. ROČNÍK ZŠ – PREZENČNÍ VÝUKA                                   

2. ROČNÍK ZŠ – PREZENČNÍ VÝUKA 

3. – 5. ROČNÍK ZŠ – DISTANČNÍ VÝUKA 

Informace o rozvrhu obdržíte od třídních učitelů. 

 

 Doba provozu ZŠ:                 

Vstup do budovy školy 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Provoz školní družiny pro 1. ročník ZŠ je ráno od 06:30 do 07:40, odpoledne od 
11:40 do 15:30 hod. 

 Provoz školní družiny pro 2. ročník ZŠ je ráno od 07:00 do 07:40, odpoledne od 
11:40 do 16:30 hod. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost 
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole). 

 Každý žák musí mít na den dostatečný počet roušek a jménem označený sáček, 
krabičku na uložení roušky. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního 
oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých tříd. 

 

V budově školy a ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 

sekund vodou a tekutým mýdlem). 

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



 Pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a 
zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. 

 Pokud je to možné, budeme trávit přestávky venku. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají 

povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole). 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 
dezinfekci a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro 
bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny a ve školní 
jídelně. 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 
 

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. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní 
žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s 
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 
Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 
 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

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

 Zařízení školního stravování jsou v provozu a řídí se pravidly pro provoz 
stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. 

 Žáci mají v době povinné distanční výuky právo na dotovaný oběd. 

 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku ZŠ a 
zaměstnanci přítomní na pracovišti. Je nutné dodržet homogenitu. Ostatní žáci, 
zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu pouze výdejním 
okénkem. 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. 

 Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 Při stravování jsou zajištěny rozestupy mezi stoly 1,5 m a maximální počet osob u 
jednoho stolu jsou 4 osoby. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 
sáčku, krabičky. 

 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 

RODIČE ZAJISTÍ: 

 Pro pitný režim svého dítěte omývatelnou pitnou lahvičku z UH, označenou jménem žáka. 

 Označený sáček, krabičku a dostatečný počet roušek po celou dobu pobytu dítěte ve 
škole a školní družině.                                                                                                                      

 

Všem zúčastněným děkuji za spolupráci  

V Lučině 30. 12. 2020                                                               Mgr. Ilona Racková     



                                                                                                      ředitelka školy                                                                                                                                                                          


