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Vážení rodiče, 

na základě jednání vlády ČR ze dne 17.května 2021 bylo vydáno Novelizované mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností ode dne 24.května 2021 do odvolání se 

upravuje provoz škol. Na základě výstupů u jednání vlády ČR a mimořádného opatření MZ vydávám toto 

Organizační opatření pro zabezpečení chodu naší školy ode dne 24.května 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 24.5.2021 do odvolání 

B) Základní škola 

 

 

1) Organizace výuky  

 

- Žáci 1.stupně budovy ZŠ Hamry  – prezenční dle rozvrhu bez rotace 

 

 

- Žáci 1.stupně budovy ZŠ Teplická – prezenční dle rozvrhu bez rotace 

 

- Žáci 2.stupně budovy ZŠ Teplická – prezenční dle rozvrhu bez rotace 

 

2) Provoz školy 

 

OCHRANA ZDRAVÍ 

 
Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 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, a to:  

 

- je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných 

místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od 

sebe méně než 2metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, 

▪ to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný 

prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry, 

▪ při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí 

nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo 

areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob, o povinnost nosit ochranný prostředek ve 

vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění. 

 

Zákaz se nevztahuje na: 
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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), 

- 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. 

- 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 

- je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,  

▪ homogenita tříd a skupin není povinná (třídy se v rámci výuky mohou stěhovat do odborných učeben) 

▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá 

alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše 

sportoviště  

o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021, které novelizuje 

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek nově stanovuje tyto 

výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:  

▪ o sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. 

včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních 

sportů 

▪  přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy 

apod., zakazuje (při stěhování tříd si brát svršky včetně bot s sebou) 

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,  
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▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích 

cest. 

- vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo 

školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích 

osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení, Vždy mají povinnosti dle bodu 

OCHRANA ZDRAVÍ tohoto Organizačního opatření. 

 

- Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se mohou konat od 31.5.2021 za 

podmínek Mimořádného opatření v Příloze č.6  z usnesení vlády ze dne 17.5.2021 č .471 

(samostatný dokument) 

 

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

 

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 

- Během přestávek doporučuji, aby žáci zůstávali 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 nahradí jinou sportovní aktivitou 

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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Příchod do školy - žáci 2.stupně 

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

budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

 

Během vyučování 

- Během přestávek doporučuji, aby žáci zůstávali ve 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  

- Žáci odchází a případně na oběd dochází dle harmonogramu 

- U školy se neshlukují 

 

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, 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 – v běžném režimu 

 

Při ZŠ Hamry – v běžném režimu 

 

 

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

 

- Žáci 1.stupně a 2.stupně obědvají ve školní jídelně dle nastaveného harmonogramu vzhledem 

k opatřením 
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o Přihlašování a odhlašovaní z důvodu nemoci bude probíhat standardně telefonicky u 

vedoucí stravování a to pracovní den předem do 14.00 hod. 

 

▪ Prezenční výuka – strávníci obědvají ve školní jídelně dle nastaveného 

harmonogramu vzhledem k opatřením 

- školní stravování pro děti nebo žáky bude poskytováno za těchto podmínek: 

 

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.  

o odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je 

to z organizačních důvodů možné, není však povinná 

 

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

VÝUKY a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  

 

- 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 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  



6 
 

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) 

- 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 Krupce 19.5.2021 

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA 

                  ředitel školy 
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Příloha č.1 

 

HARMONOGRAM OBĚDŮ PRO ŽÁKY PREZENČNÍ VÝUKY 

 

- Příchody do jídelny od 17.5.2021     

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 a 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  

 13,30 9.A a 7.A sk. II 13,30 6.A  

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

dozorem) a 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 13,15 4.C a 5.C 

 13,35 7.A  13,35 6.A 

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

a 6.B (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 13,15 6.B (strávníci čekají ve škole pod dozorem) a 

7.A sk. I (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

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

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

dozorem) 
7.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 13,15 7.A (strávníci čekají ve škole pod dozorem) 

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

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

dozorem) 

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

Pátek 

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

 12,40 2.A  a 7.A sk. II (doplnit volná místa i třeba 

u učitelského stolu) 

12,40 6.A a 7.A sk. II (doplnit volná místa) 

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

 13,50 6.B  


