
Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků 

1. a 2. ročníku v budově školy,  

pro stravování žáků ZŠ Vyškov Morávkova a pobyt ve školní družině 

platné od 4. 1. 2021 

 

Pro žáky 1. a 2. ročníku platí beze změny opatření zavedená od 18. 11. 2020: 

1) Vstup do školy 

 Děti budou v rámci jedné třídy používat vlastní vchod do budovy školy: 

o 1. A – vchod u ŠD – šatna stávající – beze změn, 

o 1. B – vchod u tělocvičny – šatna pro převlékání do TV blíže ke vstupu příchodu, 

o 2. A – hlavní vchod školy – šatna stávající – beze změn. 

 Třídní učitel přichází pro svou třídu v 7:55 hod. a odvádí ji do učebny tak, aby se jednotlivé 

třídy nesetkaly. 

 Při vstupu provedou u vchodu dezinfekci rukou, nechávají si roušky. 

 

2) Pobyt v budově školy 

 
 Každá třída má přidělenou svou stávající učebnu. 

 Každá třída má přidělen časový rozpis činností, přestávek a stravování tak, aby bylo 

zamezeno styku jednotlivých tříd mezi sebou. 

 Výuka probíhá dle již zavedených rozvrhů po třicetiminutových intervalech, poté vždy 

následuje pětiminutová přestávka, třídy mají přestávky různě dle stanoveného rozpisu. 

 Velká přestávka bude 30 minutová, po svačině bude žákům opět umožněn pobyt venku na 

čerstvém vzduchu bez roušek a bez možnosti setkání tříd mezi sebou za dodržení všech 

bezpečnostních opatření. 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. 

 Bude zajištěno větrání tříd v ještě větší míře, než běžně – dbejte proto prosím na dostatečné 

oblečení svých dětí. 

 Nadále platí, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

 

3) Stravování 
 

 Provoz školní jídelny je obnoven, prezenčně pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 

 Ve školní jídelně bude podáván oběd v rozmezí 11:40 až 12:30 hod. dle již stanoveného 

rozpisu. 

 Při výdeji stravy a stravování ve školní jídelně platí nadále bezpečnostní hygienická opatření 

dle materiálu MŠMT o Ochraně zdraví a provozu ZŠ. 



 Po odstravování odcházejí žáci domů (přebírá si rodič), nebo do školní družiny.  

 Školní jídelna bude vydávat také svačinky – zájemci se nahlásí třídním učitelkám. 

 Odběr svačinek bude probíhat podle již zavedených nastavených pravidel a opatření jako 

doposud – případné změny budou včas zveřejněny. 

 

4) Školní družina 

 
- Činnost školní družiny je pro žáky 1. a 2. ročníku obnovena a platí běžné časy jejího provozu. 
- Žáci jednotlivých tříd budou zůstávat se svou třídou jako po dobu vyučování, pro každou třídu 

je vyhrazena jedna místnost školní družiny a činnost bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke 

styku žáků mezi jednotlivými třídami. 
- Rodič si své dítě osobně vyzvedává u vchodu do školní družiny, ohlásí se přes zvonek ŠD 

a dítě mu bude přivedeno pedagogickým pracovníkem a předáno. 


