
                  Základní škola a Mateřská škola Prakšice, 
                          příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště 
 

Pravidla daná krizovým opatřením vlády  
platná od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 

 
1. Pro mateřské školy se stávající režim nemění 

 
2. U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění; v rámci vzdělávání se 

zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), režim 
pro sportovní činnosti se nemění 
 

3. U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka  
 

4. U školních klubů se zakazuje osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání 
 

5. Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem 
 

6. Stále obecně platí zákaz zpěvu – Hv může pokračovat, ale bez zpěvu 
 

7. Obecně platí zákaz sportovních činností s výjimkou mateřských škol a 1. stupně 
základních škol. Od 9. 10. 2020 se zakazuje výuka plavání 
 

8. Školní stravování s účinností od 9. 10. 2020 – nově stanoven maximální počet 
osob na 4 osoby u jednoho stolu. Ostatní pravidla zůstávají v platnosti 

 

Zajištění střídavé výuky 
 

 Cílem je snížit počet žáků přítomných ve škole 
 Rozdělení docházky jednotlivých tříd 

12. – 16. 10. 2020 19. – 23. 10. 2020 
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 

6. ročník 8. ročník 8. ročník 6. ročník 

7. ročník 9. ročník 9. ročník 7. ročník 

 
 Výuka na dálku (distanční) je povinná 
 Pokud nebude provoz jídelny přerušen, umožní školní jídelna odběr obědů v rámci 

školního stravování za dotovanou cenu i žákům, kteří se povinně vzdělávají 
distančním způsobem. Oběd se pro tyto žáky bude vydávat každý den od 13:00 
hod. Žáci si oběd musí přihlásit u vedoucí školní jídelny. Vyčkají před školou 
příchodu učitele, který na ně bude v jídelně dohlížet. 

 26. – 27. 10. 2020 dny volna (tzv. covidové prázdniny) 
             28. 10. 2020 – státní svátek 
             podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020 
 

V Prakšicích 9. 10. 2020                                                 Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy 


