
 

 
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, který vydalo MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH 
A MATEŘSKÝCH  ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
 

Organizace výuky v ZŠ 
 
CESTA DO ŠKOLY A CESTA ZE ŠKOLY 
 

- 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 

 
PROVOZ TŘÍD V BUDOVĚ  ZŠ 
 

- výuka na 1. stupni začíná ve stanovených skupinách 25. 5. 2020 a dodatečně nelze žáky do 
skupin zařadit 

- při vstupu do školy má každý žák roušku na ústech a nosu a dále náhradní roušku v sáčku 
- pedagog vyvětrá třídu 20 minut před příchodem žáků, během vzdělávacích aktivit větrá co 

nejčastěji, zejména o přestávkách 
- při příchodu k budově je nutné dodržovat 2m rozestupy, zejména mezi jednotlivými skupinami 
- žáky jednotlivých tříd a skupin si 10 minut před začátkem vyučování přebírá určený 

pedagogický zaměstnanec před hlavním vstupem do budovy školy, případně před vstupem do 
budovy školní družiny, rodiče do budovy nevstupují, komunikace s nimi probíhá telefonicky 
nebo mimo budovu školy 

- zaměstnanec, který děti přebírá, má roušku a rukavice, zkontroluje, zda mají roušku všichni 
žáci, kteří se následně přezují a odloží svršky v šatně, po příchodu do třídy si žáci okamžitě 
umyjí ruce a dezinfekcí ruce ošetří pedagog  

- povinnost  nosit roušku platí ve všech společných prostorách pro žáky i zaměstnance školy – 
chodby, wc, šatny, přechod k venkovní učebně 

- jednotlivé třídní skupiny mají maximálně 15 žáků, vzájemně se nemíchají ani neslučují 
- dopolední vyučování v jednotlivých ročnících probíhá v těchto časech: 



1. ročníky: 8,00 – 12,30 
2. ročníky: 8,15 – 12,45 
3. ročníky: 7,45 – 13,00 (v pátek do 12,15) 
4. ročníky: 8,30 – 14,00 (v pátek do 13,00) 
5. ročníky: 8,45 – 13,45 
 
odpolední vyučování (školní družina) v jednotlivých ročnících probíhá v těchto časech: 
1. ročníky: 12,30 - 16,00 
2. ročníky: 12,45 – 16,00 
3. ročníky: 13,00 – 16,00 

- v případě využití možnosti odpoledního vyučování je dítě povinno setrvat ve skupině do 16,00 
- pokud dítě čeká na rodiče po vyučování, není možné čekat v budově školy po hodinách 

vymezených k výuce – za včasné vyzvednutí zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce či 
vychovatel 

- ve třídě vede výuku učitel, upravuje si rozvrh hodin podle pokynů vedení školy a potřeb dané 
třídy, koordinuje a rozděluje práci dalším přiděleným pedagogickým pracovníkům 

- tělesná výchova se nevyučuje 
- žáci si ve škole nechávají  všechny pomůcky, které potřebují k výuce 
- všichni vyučující jsou povinni důsledně dbát na dodržování všech hygienických nařízení, 

zejména na častější mytí rukou, pobývají s dětmi i během přestávek výhradně v určených 
třídách a přidělených venkovních prostorech, během vyučování taktéž neopouštějí patro, na 
kterém se třída nachází, ani se neshlukují v kabinetech, které jim nejsou přiděleny  

- na toaletu žáky pouštějí pedagogové individuálně podle potřeby 
- pokud kdokoli za jakýmkoli účelem opouští třídu, musí mít roušku, o nošení roušek ve třídě 

rozhoduje vyučující  
- 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 COVID 19 a 
je okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka odvést domů 

- pedagog má právo kontrolovat v případě potřeby teplotu žáků bezkontaktním teploměrem 
- v době přesunu do míst určených k venkovní výuce si telefonicky pedagogové, kteří vedou 

třídy, dohodnou čas tak, aby se na chodbách ZŠ nepotkali a rovněž ve venkovních prostorech 
STRIKTNĚ dodržují oddělená místa pro výuku  žáků 

- v době odchodu zpět do tříd ZŠ  se dodržuje, že se opět skupiny dohodnou na postupném 
návratu tak, aby se VŮBEC nepotkaly na chodbách ZŠ 

- po skončení výuky odvádí určení pedagogičtí pracovníci žáky opět k hlavním vchodům školy 
nebo školní družiny, pověřený zaměstnanec je povinen mít při předání opět roušku a rukavice, 
ani v tomto případě nevstupují rodiče do budovy ZŠ ani do budovy školní družiny 

 
 
PROVOZ TŘÍD V BUDOVĚ  ZŠ – 9. ročníky 
 

- Výuka žáků k přijímacím zkouškám začíná 11. 5. 2020 
- žáky si 5 minut před začátkem vyučování přebírá určený pedagogický zaměstnanec před 

hlavním vstupem do budovy školy 
- zaměstnanec, který žáky přebírá, má roušku a rukavice, zkontroluje, zda mají roušku všichni 

žáci, kteří se následně přezují a odloží svršky v šatně, vydezinfikují si ruce a poté se společně 
s pedagogem přesouvají do určené třídy nebo učebny  

- povinnost žáků nosit roušku platí ve všech společných prostorách – chodby, wc, šatny, 
přechod k venkovní učebně 



-  třídní skupiny mají maximálně 15 žáků, vzájemně se nemíchají ani neslučují 
- vyučování probíhá v čase od 9,00 – dle potřeby 
- ve třídě vede výuku učitel, upravuje si rozvrh hodin dle potřeb dané třídy, koordinuje a 

rozděluje práci  
- všichni vyučující jsou povinni důsledně dbát na dodržování všech hygienických nařízení, 

zejména na častější mytí rukou, pobývají s dětmi i během přestávek výhradně v určených 
třídách a přidělených venkovních prostorech, během vyučování taktéž neopouštějí patro, na 
kterém se třída nachází, ani se neshlukují v kabinetech, které jim nejsou přiděleny  

- na toaletu žáky pouštějí pedagogové individuálně podle potřeby 
- pokud kdokoli za jakýmkoli účelem opouští třídu, musí mít roušku, o nošení roušek ve třídě 

rozhoduje vyučující  
- 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 COVID 19 a 
je okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka odvést domů 

- pedagog má právo kontrolovat v případě potřeby teplotu žáků bezkontaktním teploměrem 
- po skončení výuky odvádí určení pedagogičtí pracovníci žáky opět k hlavním vchodům školy 

nebo školní družiny, pověřený zaměstnanec je povinen mít při předání opět roušku a rukavice, 
ani v tomto případě nevstupují rodiče do budovy ZŠ ani do budovy školní družiny 

 
 

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 tři 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 vyučování : 
1. ročníky: 8,00 – 12,30 
2. ročníky: 8,15 – 12,45 
3. ročníky: 7,45 – 13,00 ( v 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 COVID 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 nepotkaly, 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 

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


