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Vážení rodiče, 

vzhledem k opatření MŠMT a usnesení vlády s účinností od 14.12.2020 do změny v systému PES (včetně) 

platí na celém území České republiky následující: 

PES - STUPEŇ 3 

1) Pro mateřské školy se stávající režim nemění – prezenční výuka 

o Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. 

o Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole 

o Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích 

osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v odůvodněných 

případech při přijetí režimových opatření. Příkladem třetích osob mohou být například 

zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, 

krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

 

2) Pro základní školu se stávající režim upravuje takto: 

o Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod a odchod se organizuje tak, aby nedocházelo ke 

kontaktu mezi žáky z různých tříd. 

o Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace 

musí být předem oboustranně domluvena s ředitelem školy a vždy s ohledem na 

vzdělávací potřeby žáka a s přihlédnutím na vládní doporučení. 

o Vstup třetích osob prostor školy je jinak obecně možný jen v odůvodněných případech při 

přijetí režimových opatření. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci 

dětí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské 

hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. Vždy mají 

povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

o Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole 

(včetně školního klubu a doučování).  

o Školy v přírodě, adaptační kurzy , sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat 

 

3) žáci 1. stupně základních škol – prezenční výuka pro všechny ročníky  

o v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez 

zpěvu 

o v rámci vzdělávání se zakazuje sportovní aktivita – výuka tělesné výchovy, atletiky i plavání 

dále pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity 
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4) žáci 2. stupně základních škol zavádí výuka podle modelu 

  

o v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez 

zpěvu 

o v rámci vzdělávání se zakazuje sportovní aktivita – výuka tělesné výchovy, atletiky i plavání 

dále pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity 

o Žáci 9. ročníku mají stálou prezenční výuku 

 

o Režim ROTAČNÍ výuky pro ostatní žáky 2. Stupně ZŠ a MŠ Krupka Teplická 

 

o v týdnu 14.12. – 18.12.2020 (včetně) a pak vždy v lichý týden žáci tříd  

6.A, 8.A budou chodit do školy  

6.B, 7.A mají distanční vzdělávání prostřednictvím Microsoft Teams dle stávajících 

pravidel 

 

o v týdnu 21.12. – 25.12.2020 (včetně) a pak vždy sudý týden žáci tříd (vyučování proběhne 

pouze 21.12. a 22.12) 

6.B, 7.A budou chodit do školy 

6.A, 8.A mají distanční vzdělávání prostřednictvím Microsoft Teams dle stávajících 

pravidel 

 

o hodiny pedagogické intervence probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci z různých ročníků 

se nesmí během intervence potkat. Režim bude upřesněný konkrétním zákonným zástupcům 

přes Bakaláře. 

 

o doučování a školní klub z projektu Šablony II probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci 

z různých ročníků se nesmí během intervence potkat. Režim bude upřesněný konkrétním 

zákonným zástupcům a žákům přes Bakaláře. 

 

Účast žáků na všech formách distanční výuky je povinná! Prosím o zajištění distanční výuky 

v domácím prostředí. Podklady jsou součástí Pravidel distanční výuky v příloze této zprávy. 

5) Organizace pohybu žáků 

 

ZŠ Teplická – žáci 1.stupně mají příchod ke škole v 7,30 

Příchod do školy 

- žáci 1.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují u vchodu do školní družiny 

pod Borovicí do školy, kde si je v 7,40 vyzvedne vychovatelka ŠD a doprovodí společně 

s účastníky ŠD do třídy 1.A, kde se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření 

vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. 

- žáci 2.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují u vchodu do školní družiny 

na rohu budovy, kde si je v 7,40 vyzvedne vychovatelka ŠD a doprovodí společně 

s účastníky ŠD šatny, kde se převléknou a přezují. Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí 

vzájemně potkávat. 

- žáci 3.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují u hlavního vchodu do školy 

nad schodištěm, kde si je v 7,35 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do třídy 3.A, kde 
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se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí 

vzájemně potkávat. 

- žáci 4.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují u hlavního vchodu do školy 

pod schodištěm, kde si je v 7,35 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do třídy 4.A, kde 

se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí 

vzájemně potkávat. 

- žáci 5.A, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují u brány na školní hřiště, kde 

si je v 7,45 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do třídy 5.A, kde se převléknou a přezují 

(do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. 

Během vyučování 

- Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat, během přestávek zůstávají žáci 

ve svých třídách 

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt (výuku) žáků na čerstvém vzduchu podle 

možností a to i mimo areál školy 

- Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se intenzivně vyvětrá. V té 

době žáci vykonají potřebu. 

- Žáci 2.A neodcházejí na plavání, ale zůstávají se svojí třídou (v rámci vzdělávání se 

zakazuje sportovní aktivita – výuka tělesné výchovy, atletiky i plavání dále pokračuje, 

ovšem bez sportovní aktivity) 

Odchod ze školy - žáci 1.stupně  

- třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A 

- Po skončení vyučování třídní učitelka všechny žáky třídy: 

▪ nedružinové a neobědové žáky odvede k hlavnímu vchodu školy a pouští je 

domů 

▪ družinové a obědové žáky ponechá v kmenové třídě a společně dle 

harmonogramu je dovede hlavním vchodem do školní jídelny a naobědvá 

(nedružinové žáky po obědě pouští domů), družinové žáky předá vychovatelce 

ŠD  

- třída 5.A 

- Po skončení vyučování třídní učitelka všechny žáky třídy: 

▪ nedružinové a neobědové žáky odvede k hlavnímu vchodu školy a pouští je 

domů 

▪ družinové a obědové žáky ponechá v kmenové třídě a společně dle 

harmonogramu je dovede hlavním vchodem do školní jídelny a naobědvá 

(nedružinové žáky po obědě pouští domů), družinové žáky odvádí zpět do 

kmenové třídy a předá dozorující učitelce 

 

ZŠ Teplická – žáci 2.stupně mají příchod do školy zadním vchodem 

- v 7,30 třídy 6.A a 6.B 

- v 7,50 třídy 7.A, 8.A a 9.A 

 

- žáci 6.A a 6.B se shromáždí u zadního vchodu do školy, kde je v 7,30 pouští dozor do 

šatny, kde se převléknou a přezují a neprodleně odchází do kmenové třídy 6.B. Z 

opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. Využívají toalety pouze 

v suterénu.  
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- žáci 7.A, 8.A se shromáždí u zadního vchodu do školy v prostoru u vrat, kde je v 7,50 

pouští dozor do své kmenové třídy, kde se převléknou a přezují (do šaten nechodí). Z 

opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. Využívají toalety pouze 

v 1.patře. 

- žáci 9.A se shromáždí u zadního vchodu do školy v prostoru pod zastřešením, kde 

je v 7,50 pouští dozor do třídy pro fyziku a chemii, kde se převléknou a přezují (do šaten 

nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. Využívají toalety 

pouze v přízemí. 

Během vyučování 

- Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat, během přestávek zůstávají žáci 

ve svých třídách 

- Žáci budou mít výuku ve svých kmenových třídách a učitelé za nimi docházejí. 

o Výjimku tvoří odborné učebny Inf. Žáci se sami nestěhují, ale zůstávají o 

přestávce ve své kmenové třídě. Příslušní vyučující si po začátku hodiny žáky 

v kmenové třídě vyzvedne a doprovodí do odborné učebny. Z odborné učebny je 

do kmenové třídy doprovodí tak, aby v ní žáci byli nejpozději se zvoněním na 

přestávku. Následně uklízečky provedou desinfekci učebny Inf. 

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt (výuku) žáků na čerstvém vzduchu podle 

možností a to i mimo areál školy 

- Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se intenzivně vyvětrá. V té 

době žáci vykonají potřebu. 

- Žáci 7.A se výuky plavání neúčastní, ale zůstávají doma formou samostudia (vyučující 

zadá úkoly) 

 

Odchod ze školy - žáci 2.stupně 

- Žáci odchází zadním vchodem a případně na oběd dochází dle harmonogramu 

- U školy se neshlukují 

ZŠ Hamry  

- žáci 1.C a 3.C stupně mají příchod ke škole v 7,30 

- žáci 4.C a 5.C stupně mají příchod ke škole v 7,45 

Příchod do školy 

- žáci 1.C, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před zadním vchodem do školy 

Na Hamrech, kde si je v 7,30 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do šatny a kmenové 

třídy. Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat. 

- žáci 3.C, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před hlavním vchodem do 

školy Na Hamrech, kde si je v 7,30 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do kmenové 

třídy 3.C, kde se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy 

nesmí vzájemně potkávat. 

- žáci 4.C, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před zadním vchodem do školy 

Na Hamrech, kde si je v 7,45 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do kmenové třídy 

4.C, kde se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí 

vzájemně potkávat. 

- žáci 5.C, kteří nechodí do školní družiny se shromažďují před hlavním vchodem do 

školy Na Hamrech, kde si je v 7,45 vyzvedne třídní učitelka a doprovodí do kmenové 
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třídy 5.C, kde se převléknou a přezují (do šatny nechodí). Z opatření vyplývá, že se třídy 

nesmí vzájemně potkávat. 

Během vyučování 

- Z opatření vyplývá, že se třídy nesmí vzájemně potkávat, během přestávek zůstávají žáci 

ve svých třídách 

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt (výuku) žáků na čerstvém vzduchu podle 

možností a to i mimo areál školy 

- Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se intenzivně vyvětrá. V té 

době žáci vykonají potřebu. 

Odchod ze školy 

- Po skončení vyučování třídní učitelka všechny žáky třídy: 

▪ nedružinové a neobědové žáky odvede k hlavnímu vchodu školy a pouští je 

domů 

▪ družinové a obědové žáky předá vychovatelce ŠD  

 

6) Provoz školní družiny 

 

o Žáci, účastníci ŠD a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají 

povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tedy i venku). 

 

o ŠD Teplická 

▪ Oddělení Konvalinky pro žáky 1.A a 4.A 

• Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci 

se převlékají v šatně ŠD) 

• Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se 

intenzivně vyvětrá. V té době žáci vykonají potřebu. 

• Žáky v 7,40 odvede vychovatelka hlavním vchodem až do třídy 1.A a 4.A 

• Po skončení vyučování čeká vychovatelka ŠD ve svém oddělení na 

družinové žáky 

• Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně 

nepotkávají) 

 

▪ Oddělení Kobylky pro žáky 2.A a 3.A 

• Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci 

se převlékají v oddělení – šatny nepoužívají) 

• Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se 

intenzivně vyvětrá. V té době žáci vykonají potřebu. 

• Žáky v 7,40 odvede vychovatelka hlavním vchodem až do šatny a třídy 

2.A 

• Po skončení vyučování čeká vychovatelka ŠD ve svém oddělení na 

družinové žáky 

• Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně 

nepotkávají) 
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▪ Účastníci třídy 5.A budou ve svých kmenových třídách pod dozorem rotujících 

pedagogických pracovníků 1.stupně vždy pouze v časech 7,00 – 7,40 a po 

skončení vyučování do 15,00 

• Účastníci odchází domů dle nastavené domluvy v Zápisovém lístku 

o Zákonní zástupci si při vyzvednutí dítěte zazvoní ve vestibulu 

školy primárně na zvonek KANCELÁŘ (v případě 

nepřítomnosti na zvonek ekonomický úsek) a počkají na příchod 

dítěte ve vestibulu 

o V 15,00 hodin doprovodí dozorující učitelka zbývající účastníky 

k hlavnímu vchodu školy a pouští je domů 

• Odpolední činnost NENÍ dle vzdělávacího programu. Jedná se pouze o 

dozor účastníků ve třídě. 

• Oddělení se vzájemně nepotkávají 

• Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se 

intenzivně vyvětrá. V té době žáci vykonají potřebu. 

 

o ŠD Hamry 

▪ Oddělení Dráčci pro žáky 1.C a 3.C 

• Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci 

se převlékají v šatně ŠD) 

• Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se 

intenzivně vyvětrá. V té době žáci vykonají potřebu. 

• Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 1.C a 3.C 

• Po skončení vyučování čeká vychovatelka ŠD ve svém oddělení na 

družinové a obědové žáky 

• Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně 

nepotkávají) 

 

▪ Oddělení Soviček pro žáky 4.C a 5.C 

• Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci 

se převlékají oddělení – šatny nepoužívají) 

• Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se 

intenzivně vyvětrá. V té době žáci vykonají potřebu. 

• Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 4.C a 5.C 

• Po skončení vyučování čeká vychovatelka ŠD ve svém oddělení na 

družinové a obědové žáky 

• Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně 

nepotkávají) 

 

 

7) Školní stravování – pouze pro žáky přihlášené ke školnímu stravování 

(rozšířili jsme jídelnu o místnost bývalé herny ŠD) 

- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušku, 

s výjimkou doby konzumace jídla (zbytečně neprodlužovat) 

- Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze přihlášení žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní přihlášení žáci a zaměstnanci si mohou 

odebírat oběd formou TAKE-AWAY  

- Žáci 1.stupně a 9.ročníku obědvají ve školní jídelně dle nastaveného harmonogramu 

vzhledem k opatřením 
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- Žáci 2. stupně (kromě žáků 9.ročníku) dle upraveného harmonogramu vzhledem k opatřením 

 

o Přihlašování a odhlašovaní z důvodu nemoci či využití MOŽNOSTI odběru stravy po 

dobu distanční výuky bude probíhat standardně telefonicky u vedoucí stravování a to 

pracovní den předem do 14.00 hod. 

o 6.A, 8.A  

▪ liché týdny (prezenční výuka) - obědvají ve školní jídelně dle nastaveného 

harmonogramu vzhledem k opatřením 

▪ sudé týdny (distanční výuka) – strávníci budou automaticky odhlášeni, ale 

můžou se přihlásit individuálně u vedoucí stravování k odběru oběda formou 

TAKE-AWAY 

 

o 6.B, 7.A 

▪ liché týdny (distanční výuka) – strávníci budou automaticky odhlášeni, ale 

můžou se přihlásit individuálně u vedoucí stravování k odběru oběda formou 

TAKE-AWAY 

▪ sudé týdny (prezenční výuka) - obědvají ve školní jídelně dle nastaveného 

harmonogramu vzhledem k opatřením 

o v rámci opatření PES - STUPEŇ 3 není možné, aby si žáci distanční výuky snědli oběd 

ve školní jídelně. Do školní jídelny mají žáci na distančním vzdělávání zákaz vstupu. 

o Stravu si žáci distanční výuky, kteří jsou zapsaní na oběd, odeberou formou TAKE-

AWAY. tzn. oběd bude zabalený do krabičky, kterou si přihlášení žáci distanční výuky 

vyzvednou v čase 12,00 až 12,15 u zadního vchodu do školní kuchyně a sní doma. 

o Pro vyzvednutí krabičky si nezapomeňte vzít s sebou tašku. 
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HARMONOGRAM OBĚDŮ PRO ŽÁKY PREZENČNÍ VÝUKY 

 

- Příchody do jídelny od 14.12.2020    LICHÝ TÝDEN 

Při možném posunu v rámci dne čekají strávníci před budovou dle tříd odděleně. 

 

 

 Jídelna Místnost bývalé herny ŠD 

Pondělí 

 11,45 1.A 11,45 2.A 

 12,40 3.A 12,40 8.A sk.II 

 12,55 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 12,55 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,10 1.C a 3.C  

 13,30 9.A 13,30 6.A 

 13,50 4.C a 5.C 13,50 8.A sk. I (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem) 

   

Úterý 

 11,45 5.A  

 12,40 1.A 12,40 2.A 

 13,00 3.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 13,00 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 1.C a 3.C  

 13,35 4.C a 5.C 13,35 6.A 

 13,50 8.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 13,50 9.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

   

Středa 

 11,45 1.A 11,45 9.A sk. I 

 12,00 2.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  

 12,40 3.A 12,40 4.A 

 12,55 1.C a 3.C 12,55 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 4.C a 5.C  

 13,35 8.A 13,35 6.A 

 13,50 9.A sk.II (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem) 
 

   

Čtvrtek 

 11,45 1.A 11,45 9.A sk. II 

 12,05 2.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  

 12,40 3.A 12,40 4.A 

 12,55 4.C a 5.C 12,55 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 1.C a 3.C  

 13,35 8.A 13,35 6.A 

 13,50 9.A sk. I (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem) 

 

   

Pátek 

 11,45 1.A 11,45 3.A 

 12,40 2.A 12,40 6.A 

 13,00 1.C a 3.C 13,00 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 4.C a 5.C 13,15 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,35 8.A 13,35 9.A 
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Příchody do jídelny od 14.12.2020    SUDÝ TÝDEN 

Při možném posunu v rámci dne čekají strávníci před budovou dle tříd odděleně. 

 

 
              

          Mgr. Tomáš Liška, MBA 

                   ředitel školy 

 Jídelna Místnost bývalé herny ŠD 

Pondělí 

 11,45 1.A 11,45 2.A 

 12,40 3.A 12,40 7.A sk.I 

 12,55 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 12,55 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,10 1.C a 3.C  

 13,35 7.A sk.II 13,35 9.A  

 13,50 4.C a 5.C  13,50 6.B (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

   

Úterý 

 11,45 5.A  

 12,40 1.A 12,40 2.A 

 13,00 3.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 13,00 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 1.C a 3.C  

 13,35 4.C a 5.C 13,35 7.A 

 13,50 9.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 13,50 6.B (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

   

Středa 

 11,45 1.A 11,45 9.A sk.I 

 12,10 2.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  

 12,40 6.B 12,40 7.A sk. I 

 12,55 3.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 12,55 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,10 1.C a 3.C 13,10 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,30 4.C a 5.C 13,30 7.A sk.II (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem) 

 13,50 9.A (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem) 

 

   

Čtvrtek 

 11,45 1.A 11,45 9.A sk. II 

 12,05 2.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  

 12,40 3.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 12,40 7.A 

 12,55 4.C a 5.C 12,55 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  

 13,15 1.C a 3.C 13,15 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,35 9.A sk.I (strávníci čekají ve škole pod 

dozorem)  

13,35 6.B 

   

Pátek 

 11,45 1.A 11,45 3.A 

 12,40 2.A 12,40 7.A sk.II  

 13,00 1.C a 3.C 13,00 4.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,15 4.C a 5.C 13,15 5.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

 13,35 9.A 13,35 7.A sk.I 

 13,50 6.B (strávníci čekají ve škole pod dozorem)  


