
 

 
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace 

ul. Prameny 838, Karviná – Ráj, 734 01,IČ: 72035480, tel. 596312179 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS k organizaci výchovně vzdělávací, stravovací a 
provozní činnosti 

od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 na ZŠ a MŠ Prameny 
 

Č.j. ZŠPr /432/2020 

 
Vnitřní předpis vychází z dokumentu vydaném MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH A 
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

 
PROVOZ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ TŘÍDY MŠ UMÍSTĚNÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

- čtvrtá skupina dětí se bude vzdělávat v herně ŠD, která bude plně přizpůsobena k výuce, 
k dispozici bude pitný režim v plném rozsahu 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit 

- pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte 

- děti přebírá před budovou školní družiny učitelka, má roušku a rukavice 
- rodiče do budovy nevstupují 
- stejným způsobem se postupuje i při předávání dětí k odchodu domů – pedagog dítě oblékne 

a předá zákonnému zástupci u vchodu do ŠD 
- pro převlékání dětí je vyhrazeno místo v přízemí ŠD, děti si zde budou nechávat všechny věci 

po celou dobu pobytu v MŠ 
- stravování těchto dětí bude probíhat mimo budovu ŠD, ve výtvarné učebně MŠ. Přesuny dětí 

na jídlo zajišťují učitelky. Vydávání jídla pro tyto děti je popsáno výše, v provozu školní jídelny 
 
 
PROVOZ TŘÍD V BUDOVĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

- při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

- pedagog při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní, poučení zapíše do 
TK 

- v provozu budou čtyři třídy v maximálním počtu 15 žáků 
- skupina žáků v jedné třídě bude po celou dobu docházky neměnná 



- žáci, kteří se budou vzdělávat ve školní družině, se před budovou školní družiny scházejí 10 
minut před vyučováním 

- vyučování v jednotlivých ročnících probíhá v těchto časech: 
dopolední vyučován: 
1. ročníky: 8,00 – 12,30 
2. ročníky: 8,15 – 12,45 
3. ročníky: 7,45 – 13,00 (pátek do 12,15) 
odpolední vyučování (školní družina): 
1. ročníky: 12,30 – 16,00 
2. ročníky: 12,45 – 16,00 
3. ročníky: 13,00 – 16,00 

- v případě, že dítě přichází do školy s jakýmikoli příznaky respiračního onemocnění, je okamžitě 
informován zákonný zástupce, který si dítě odvádí domů 

- pedagog má právo kontrolovat v případě potřeby teplotu žáků bezkontaktním teploměrem 
- povinnost nosit roušku platí ve všech společných prostorách pro žáky i zaměstnance školy – 

chodby, WC, šatny, přechod k venkovní učebně, přechod do ŠJ 
- žáky přebírá před budovou školní družiny jeden pedagog dané skupiny 
- rodiče do budovy nevstupují 
- pedagog, který žáky přebírá, má roušku a rukavice 
- ve vestibulu ŠD se žáci dané skupiny přezují na určeném místě (lavička) a vydezinfikují si ruce 
- v šatně školní družiny má každá skupina vyhrazené místo na odložení oděvu 
- ve třídě za žáky zodpovídá pedagog, který koordinuje práci s vychovatelkou 
- je PŘÍSNÝ ZÁKAZ kontaktu mezi jednotlivými skupinami 
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit 

- v případě, že se u žáka projeví příznaky infekce dýchacích cest ve škole, je dítě s určeným 
zaměstnancem přemístěno do místnosti vyhrazené pro případy s podezřením na COVIT 19 a je 
okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka odvést domů 

- v době přesunu na školní hřiště a školní zahradu odchází skupiny za příznivého počasí dle 
rozpisu tak, aby se na chodbě ŠD nepotkali, a rovněž ve venkovních prostorách STRIKTNĚ 
dodržují přidělená místa pro činnosti žáků – školní zahrada, venkovní učebna, oplocené hřiště 
a atletický ovál s hřištěm na kopanou  

- v době odchodu zpět do ŠD dodržují složení skupin  
- žáci odchází domů po ukončení výuky, tedy dle přiděleného rozvrhu 
- pokud si rodiče žáky vyzvednou, činí tak před budovou školní družiny 

 
 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ 
 
- při stravování dětí, které se vzdělávají ve ŠD, a které jídlo konzumují ve ŠJ, je výdejní okénko 

zavřeno, zaměstnanci kuchyně se s žáky ani pedagogy nekontaktují 
- na konzumaci obědu mají žáci vyhrazené stálé místo v jídelně školy a to po určených 

skupinách od 11,15 hod., použité obaly vyhazují do přidělených kontejnerů na odpad, 
pedagog koordinuje mytí osobního nádobí žáků 

- každé dítě je povinno mít svůj vlastní příbor ve vhodném obalu, svůj podepsaný hrnek a také 
svou utěrku či ručník, pedagog koordinuje umytí příborů i hrnečků a řádné umytí rukou žáků 

- po celý den je zajištěn pitný režim – voda s citronem 
- jídlo je baleno do hygienických jednorázových boxů 

 
 
Platnost od 4. 5. 2020    Mgr. Dagmar Glatzová, ředitelka školy 


