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Vážení rodiče, 

na základě vydaných mimořádných opatření:  
- Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

- Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 

- Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání těchto mimořádných opatření se omezuje provoz škol. Na 

základě těchto omezení vydávám toto Organizační opatření pro zabezpečení chodu naší školy ode dne 12. 

dubna 2021 do odvolání těchto mimořádných opatření. 

 

A) Mateřská škola 

Viz samostatný dokument Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí ve školním 

roce 2020 / 2021 od 12.4.2021 do odvolání 

B) Základní škola 

 

 

1) Organizace výuky 

 

- Žáci 1.stupně budovy ZŠ Hamry  

o Možnost individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce) 

o Výuka rotačně dle pořadí týdnů v kalendáři 

LICHÝ TÝDEN  

o Prezenční výuka pro žáky 3.C, 5.C denně dle rozvrhů ve svých třídách a nestěhují se a 

vzájemně se nepotkávají ani o přestávkách. Přezouvají se a převlékají ve svých třídách. 

o prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků 

o Distanční výuka pro žáky 1.C, 4.C  

SUDÝ TÝDEN 

o Prezenční výuka pro žáky 1.C, 4.C denně dle rozvrhů ve svých třídách a nestěhují se a 

vzájemně se nepotkávají ani o přestávkách. Přezouvají se a převlékají ve svých třídách. 

o prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků 

o Distanční výuka pro žáky 3.C, 5.C 

 

 

- Žáci 1.stupně budovy ZŠ Teplická  

o Možnost individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce) 

o Výuka rotačně dle pořadí týdnů v kalendáři 

mailto:skola@zskrupka.cz
http://www.zskrupka.cz/
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LICHÝ TÝDEN  

o Prezenční výuka pro žáky 2.A, 4.A, 5.A denně dle rozvrhů ve svých třídách a nestěhují se a 

vzájemně se nepotkávají ani o přestávkách. Přezouvají se a převlékají ve svých třídách. 

o prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků 

o Distanční výuka pro žáky 1.A, 3.A  

 

SUDÝ TÝDEN 

o Prezenční výuka pro žáky 1.A, 3.A denně dle rozvrhů ve svých třídách a nestěhují se a 

vzájemně se nepotkávají ani o přestávkách. Přezouvají se a převlékají ve svých třídách. 

o prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků 

o Distanční výuka pro žáky 2.A, 4.A, 5.A 

 

- Žáci 2.stupně budovy ZŠ Teplická  

o Výuka distančně 

o Možnost individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce) 

 

2) Provoz školy 

 

OCHRANA ZDRAVÍ 

 
Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 

(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 

kapének - pro žáky to znamená, že postačí zdravotnická rouška (ta modrá) , a to:  

 

- ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i školy, školní družiny, školní jídelny),  

- na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném 

místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se 

výlučně o členy domácnosti.  

 

Zákaz se nevztahuje na: 

 

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu, (nutno podložit lékařskou zprávou), 

- osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy 

vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,  

 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, 

je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, 

že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 
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- Do školy zároveň nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, trpí bolestí hlavy, 

vyrážkou a dalšími známými příznaky, nebudou za žádných okolností do mateřské školy přijaty. 

Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží aktuálním 

potvrzením od lékaře. Další příznaky naleznete v dokumentu na webových stránkách školky. 

 

- Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků během dne, bude umístěno do samostatné 

místnosti pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance ZŠ) a bude kontaktován zákonný zástupce, 

který dítě neprodleně vyzvedne. Dále bude zároveň kontaktována spádová hygienická stanice. V 

izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě 

dítěte. Po návratu dítěte do ZŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je žák zdravý a že může do 

kolektivu (viz pravidla testování). 

 

 

 

TESTOVÁNÍ 

 

Viz samostatný dokument Pravidla pro testování 

 

VÝUKA 

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

pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. skupinové konzultace žáků 2. 

stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené 

školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné 

skupině (složení žáků se může měnit). Konzultace musí být předem oboustranně domluvena 

s ředitelem školy a vždy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a s přihlédnutím na vládní 

doporučení. 

 

- 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. 

 

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

 

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

 

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

pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity 

 

- distanční vzdělávání prostřednictvím Microsoft Teams dle stávajících pravidel 
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- hodiny pedagogické intervence probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci z různých ročníků se nesmí 

během prezenční intervence potkat. Režim bude upřesněný konkrétním zákonným zástupcům přes 

Bakaláře. 

 

- doučování z projektu Šablony II probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci z různých ročníků se 

nesmí během prezenčního doučování potkat.  

 

- 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. 

 

PROVOZ 

 

 
- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

 

- Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní 

čísla a e-maily). 
 

- zdůrazňujeme zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

 

- Zóna pro všechny cizí příchozí osoby je vestibul s nastavením příslušných protiepidemických 

opatření podle pravidel  
 

Příchod do školy - žáci 1.stupně 

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do 

budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

 

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 do plavecké haly, ale zůstávají ve škole (v rámci 

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

pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity) 

Odchod ze školy  

- Po skončení vyučování odvede třídní učitelka nedružinové a neobědové žáky 

k hlavnímu vchodu školy a pouští je domů 

- Po skončení vyučování ponechá dozorující učitelka družinové a obědové žáky v 

kmenové třídě a společně dle harmonogramu je dovede do školní jídelny a naobědvá 

(nedružinové žáky po obědě pouští domů).  
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-  

 

C) ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

- provoz školních družin se upravuje, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů 

a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit 

prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině 

jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky  

- Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 

(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

které brání šíření kapének - pro žáky to znamená, že postačí zdravotnická rouška (ta modrá), a to:  

 

o ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i školy, školní družiny, školní jídelny),  

o na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 

metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

 

Zákaz se nevztahuje na: 

 

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu, (nutno podložit lékařskou zprávou), 

 

Provoz školní družiny 

 

Při ZŠ Teplická  

 

LICHÝ TÝDEN 

 

- Oddělení Kobylek pro žáky 2.A  

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

v oddělení Kobylek) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 2.A 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a dovede 

do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po obědě 

pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

- Oddělení Konvalinek pro žáky 4.A  

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

v šatně) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 4.A 
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o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a dovede 

do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po obědě 

pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

- Žáci 5.A 

o budou ve svých kmenových třídách pod dozorem rotujících učitelů 1.stupně vždy pouze 

v časech 7,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,00 

o 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 

o Odpolední činnost NENÍ dle vzdělávacího programu. Jedná se pouze o dozor účastníků ve 

třídě. 

o Oddělení se vzájemně nepotkávají 

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

době žáci vykonají potřebu. 

 

SUDÝ TÝDEN 

 

- Oddělení Kobylek pro žáky 3.A  

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

v oddělení Kobylek) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 3.A 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a dovede 

do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po obědě 

pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

- Oddělení Konvalinek pro žáky 1.A  

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

v šatně) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 1.A 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a dovede 

do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po obědě 

pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

Při ZŠ Hamry 

 

LICHÝ TÝDEN 

 

- Oddělení Dráčků pro žáky 3.C 

o Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci se převlékají v 

oddělení – šatny nepoužívají) 
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o Každých 30 minut vyjde třída v tichosti na chodbu a místnost se intenzivně vyvětrá. V té 

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 3.C 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a 

dovede do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po 

obědě pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

- Oddělení Soviček pro žáky 5.C 

o Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci se převlékají v 

oddělení – šatny nepoužívají) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 5.C 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a 

dovede do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po 

obědě pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

SUDÝ TÝDEN 

 

- Oddělení Dráčků pro žáky 1.C 

o Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci se převlékají v 

oddělení – šatny nepoužívají) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 1.C 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a 

dovede do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po 

obědě pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

- Oddělení Soviček pro žáky 4.C 

o Provozní doba 6,00 – 7,40 a po skončení vyučování do 15,30 (Účastníci se převlékají v 

oddělení – šatny nepoužívají) 

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

době žáci vykonají potřebu. 

o Žáky v 7,40 odvede vychovatelka až do třídy 4.C 

o Po skončení vyučování vyzvedne vychovatelka družinové a obědové žáky ve třídě a 

dovede do školní družiny a společně dle harmonogramu naobědvá (nedružinové žáky po 

obědě pouští domů).  

o Odpolední činnost dle vzdělávacího programu (oddělení se vzájemně nepotkávají) 

 

D) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – pouze pro žáky přihlášené ke školnímu stravování 

 

- školní stravování pro děti nebo žáky bude poskytováno za těchto podmínek: 
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o před zahájením vydávání stravy uklízečky stravovací místa včetně podlah umyjí a 

vydesinfikují 

o kuchařky rozdají příbory na stravovací místa 

o strávníci si před odebráním stravy řádně umyjí ruce, osuší a použijí desinfekci 

o nebude umožněný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, talířů nebo pití z hromadných 

zásobníků a nebude využíván samoobslužný bufet 

o strávníci si odeberou jednotlivě jídlo z výdejního okénka – dozor zajistí nalévání polévky  

o dozor zajistí dodržování režimu výdeje obědů žákům základní školy dle režimu vydaného 

ředitelem školy a zajistí, aby se skupiny nepotkávaly   

o po odchodu stravovací skupiny dozor provede očistu stolů včetně desinfekce 

o Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny 

ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd 

stanovuje.  

o Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba.  

o Strávníci mají být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou 

strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, tak, že mezi 

skupinami nejvýše 4 strávníků, je rozestup alespoň 2 metry;  

o není možné, aby ve vnitřních prostorech jídelny bylo více zákazníků, než je v jídelně míst k 

sezení pro strávníky.  

 

 

- Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze přihlášení ŽÁCI PREZENČNÍ 

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

mohou odebírat oběd formou TAKE-AWAY  

 

- Odběr oběda bude možný pouze za těchto podmínek: 

o nejpozději pracovní den předem oběd nahlásíte u vedoucí stravování na telefonním 

čísle 417 862 352 nebo 724 056 817 vždy v čase 8,00 - 14,00 

o přihlášení na obědy po celou dobu prezenční nebo distanční výuky 

o organizace odběrů viz Příloha 1 

- Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 

(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb  

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

- Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

 

o Strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to 

za podmínky, že sedí u stolu (zbytečně neprodlužovat) 
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- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu, (nutno podložit lékařskou zprávou), 

 

- v rámci opatření není možné, aby si žáci distanční výuky a zaměstnanci na home office snědli 

oběd ve školní jídelně. Do školní jídelny mají žáci na distančním zdělávání a zaměstnanci na 

home office zákaz vstupu. 

o Stravu si žáci distanční výuky a zaměstnanci na home office, 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. 

 

 

V Krupce 8.4.2021 

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA 

                  ředitel školy 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400 

Teplická 400 

417 41 Krupka  

tel.: 417 861 136        

IČO: 602 327 31 

e-mail: skola@zskrupka.cz 

www.zskrupka.cz  

Datová schránka: meepd25 
 

10 
 

Příloha č.1 

 

HARMONOGRAM OBĚDŮ PRO ŽÁKY PREZENČNÍ VÝUKY 

 

- Příchody do jídelny od 12.4.2021    LICHÝ TÝDEN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jídelna Místnost bývalé herny ŠD 

Pondělí 

 11,45 2.A  

 12,40 4.A  

 12,55 5.A  

 13,10 3.C  

 13,50 5.C  

   

Úterý 

 11,45 5.A  

 12,10 5.C  

 12,40 2.A  

 12,55 4.A   

 13,15 3.C  

   

Středa 

 11,45 2.A  

 12,10 3.C   

 12,40 4.A  

 12,55 5.A  

 13,15 5.C  

   

Čtvrtek 

 11,45 2.A  

 12,40 4.A  

 12,55 5.C  

 13,15 5.A  

 13,30 3.A  

   

Pátek 

 12,10 5.C  

 12,40 2.A  

 12,55 4.A  

 13,15 5.A  

 13,30 3.C  

   

mailto:skola@zskrupka.cz
http://www.zskrupka.cz/
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HARMONOGRAM OBĚDŮ PRO ŽÁKY PREZENČNÍ VÝUKY 

 

- Příchody do jídelny od 12.4.2021    SUDÝ TÝDEN 

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

  Jídelna Místnost bývalé herny ŠD 

Pondělí 

 11,45 1.A  

 12,10 1.C  

 12,40 3.A  

 12,55 3.C  

   

Úterý 

 12,10 1.C  

 12,40 1.A  

 12,55 3.A   

 13,15 4.C  

   

Středa 

 11,45 1.A  

 12,40 3.A  

 12,55 1.C  

 13,15 4.C  

   

Čtvrtek 

 11,45 1.A  

 12,10 1.C  

 12,40 3.A  

 12,55 4.C  

   

Pátek 

 11,45 1.A  

 12,10 3.A  

 12,25 1.C  

 12,55 4.C  

   


