
Informace o obnovení provozu ZŠ a jeho podmínkách. 

Provoz ZŠ Lukavice bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020 od 7 .30 h. 

Nejpozději 20. 5. informujte školu e-mailem (skola.lukavice@gmail.com) nebo SMS zprávou (734 148 

105), zda Vaše dítě nastoupí 25. 5. do ZŠ. Pokud budete chtít dodatečně po 25. 5., aby vaše dítě 

chodilo do školy, oznámíte tuto informaci e-mailem nebo SMS zprávou (viz výše). Je to možné. 

Při první vstupu (tj. 25. 5.) předloží zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení (o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin) – viz příloha. 

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nemůže dítě docházet do ZŠ. 

Pokud dítě v jarních měsících trpí alergií, donese rodič potvrzení od lékaře, že je léčeno alergologem 

(příznaky alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění). 

Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole budou neměnné skupiny žáků i učitelů, kteří budou pracovat 

s těmito skupinami.  

1. skupinou bude I. třída, tj., 1., 2. a 3. ročník. Celý den bude pracovat a pobývat v přízemí školy 

(ateliér a ŠD). Dopoledne bude vyučovat p. uč. Molková,  p. uč. Stodolová a asistentka pedagoga. 

Odpolední činnosti budou probíhat jako ve školní družině s p. uč. Stodolovou do 15 h. 

2. skupinou bude II. třída, tj. 4. a 5. ročník. Celý den bude pracovat a pobývat v prvním patře školy 

(obě třídy). Dopoledne bude vyučovat p. uč. Míčová, p. uč. Bezděková a asistentka pedagoga. 

Odpolední činnosti pro tuto skupinu nebudou organizované. Žáci po obědě odejdou domů. 

Příchod do ZŠ 

Platí obecná povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů 2 m v případě setkání více rodičů a 

dětí. Škola bude v provozu od 7.30 h. 

Žáci z 1. skupiny budou vcházet do školy bočním vchodem ze dvora. Ve škole jim zaměstnanec školy 

změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Šatna pro žáky bude v přízemí u ŠD. Rodiče nevstupují do 

budovy ZŠ. 

Žáci z 2. skupiny budou vcházet do školy hlavním vchodem. Ve škole jim zaměstnanec školy změří 

teplotu bezkontaktním teploměrem. Šatna pro žáky bude v suterénu (jako obvykle). 

Rodiče nevstupují do budovy ZŠ. 

Průběh dne v ZŠ 

Žáci nenosí roušku. Pedagogičtí pracovníci užívají roušku nebo štít v souladu s pokynem ředitelky 

školy. Vzdělávání bude probíhat stejně jako v běžných podmínkách. Větší důraz bude na dodržování 

hygieny a dezinfekci povrchů předmětů častého užívání (kliky, stoly, WC). 

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy, proto prosím informujte telefonicky, SMS nebo 

mailem, pokud vaše dítě nepřijde. Všichni tak budeme vědět, kde naše-vaše děti jsou. 

Stravování 

Školní svačiny připravovat nebudeme. Žáci si donesou vlastní z domu. 

Organizace oběda: 

12.00 h – 12.30 h obědvá 1. skupina 

12.35 h – 13.00 h obědvá 2. skupina 
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Odhlašování stravy žáků je možné nejpozději den předem do 13 h. V případě nepřítomnosti žáka v ZŠ 

a pozdního odhlášení nebudeme vydávat stravu s sebou. 

Odchod žáků 

Žáci 2. skupiny odchází ze školy po obědě. 

Žáci 1. skupiny, kteří využijí odpolední činnosti, ve škole zůstávají. 

Žáci 1. skupiny, kteří nevyužijí odpolední činnost, odcházejí po obědě domů. 

Pokud budou rodiče vyzvedávat žáky v průběhu dne, domluví se s vyučujícím přes videotelefon a 

čekají na své dítě před školou. 

Rodiče nevstupují do budovy ZŠ. 

Podezření na možné příznaky Covid 19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid 19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest) nesmí do školy 

vstoupit. Pokud žák během pobytu v ZŠ vykazuje některý z příznaků, bude umístěn do samostatné 

místnosti, rodiče budou kontaktováni a co nejrychleji si žáka vyzvednou. O podezření škola informuje 

hygienickou stanici. 

Uděláme vše pro zdraví a bezpečnost vašich dětí a vašich rodin. Věříme, že i přes všechna výše 

zmíněná opatření budou vaše-naše děti ve škole šťastné a spokojené. 

                                                                                                                  kolektiv ZŠ a MŠ Lukavice 


