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

 
Organizace provozu školy a výuky od 30. listopadu 2020 

 
Obecně: 

 
1. mateřská škola - se stávající režim nemění (děti a pedagogové bez roušky, ostatní 

zaměstnanci a třetí osoby roušky; do prostor šatny doprovázející osoba jen ne 
nezbytně dlouhou dobu, vstup třetích osob jen v důvodných případech a 
minimalizující styk s dětmi) 
 

2. 1. stupeň – povinná prezenční výuka všech ročníků (homogenní skupiny – 
kolektivy tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) 
 

3. 2. stupeň – povinná prezenční výuka 9. ročníku, pro ostatní ročníky rotační 
prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech); třídy, které v daném týdnu 
nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem 
 

4. jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy jeden pedagog a jeden žák 
 

5. školní družina a školní klub – pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení 
homogenity skupiny stejné jako ve třídě 
 

6. platí zákaz zpěvu a sportovních činností, včetně výuky plavání 
 

7. školní stravování – distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní 
za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb 
 

8. žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 
(včetně školní družiny); výjimečně je možné požít obličejový štít, aby bylo vidět na 
ústa, při dodržení vzdálenosti 2 m 
 

9. pravidelné intenzívní větrání o přestávkách a po 30 minutách výuky 
 

10. doporučen pohyb na čerstvém vzduchu a realizovat vzdělávací činnosti ve 
venkovních prostorách 
 

  



 

Organizace vzdělávacího procesu v naší škole 

1. Příchod do školy 

 žáci do školy vstupují bez příznaků infekčního onemocnění, v rouškách; při vstupu 
je jim změřena teplota a dezinfikovány ruce 

 u vchodu je převezme učitel 1. vyučovací hodiny, který zároveň dohlédne na to, 
aby se žáci v šatně zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu 

 vstup třetích osob do budovy školy je možný pouze v nezbytném případě po 
předchozí domluvě s pracovníkem školy 

 tabulka s rozpisem doby příchodu jednotlivých tříd: 
 

třída 1. týden 
30. 11. – 4. 12. 

2. týden 
7. – 11. 12. 

3. týden 
14. – 18. 12. 

4. týden 
21. – 22. 12. 

1. 7:25 7:25 7:25 7:25 

2. 7:30 7:30 7:30 7:30 

3. 7:35 7:35 7:35 7:35 

4. 7:30 7:30 7:30 7:30 

5. 7:25 7:25 7:25 7:25 

6. x 7:35 x 7:35 

7. x 7:40 x 7:40 

8. 7:35 x 7:35 x 

9. 7:40 7:40 7:40 7:40 

 

2. Výuka, rozvrh hodin 

 čas zahájení výuky nezměněn - 7: 50 hod 
 všichni žáci budou vybaveni minimálně 2 rouškami (každá zvlášť v sáčku) 
 žáci 1. stupně a 9. třídy se vrací k prezenční výuce v plném rozsahu podle rozvrhu 

platného v době prezenční výuky s drobnými změnami 
 žáci 6. – 8. třídy se budou řídit rozpisem rotační výuky; v době prezenční výuky se 

vrací k  výuce v plném rozsahu podle rozvrhu platného v době prezenční výuky 
s drobnými změnami 

 během prezenční výuky se zakazuje výuka tělesné výchovy (nahrazeno pobytem 
venku) a zpěvu 

 nutností je vybavení teplým oblečením (mikiny, svetry, bundy, vhodná obuv) 
přiměřeně počasí (intenzívní větrání velkými okny po 30minutách výuky, o 
přestávkách 5 minut, výuka venku, vycházky) 

 konec výuky bude ovlivněn nutností dodržování harmonogramu odchodu 
jednotlivých tříd na obědy do školní jídelny 

 po chodbách se žáci budou pohybovat pouze v nutných případech (odchod na 
toaletu, přesuny do jiných tříd apod.) 

 

 

 

 



 

 Tabulka rotační prezenční výuky: 

30. 11. – 4. 12.  7. – 11. 12.  
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 

8. ročník 6., 7. ročník 6., 7. ročník 8. ročník 

14. – 18. 12.  21. – 22. 12.  
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 
Výuka ve škole 

(prezenční) 
Výuka na dálku 

(distanční) 

8. ročník 6., 7. ročník 6., 7. ročník 8. ročník 
Tento rozvrh pokračuje i v dalších týdnech – do odvolání opatření 

3. Stravování 

 mezi stoly rozestup 1,5 m 
 maximální počet u stolu 4 osoby 
 v jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kteří se v daném týdnu vzdělávají 

prezenčně 
 žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, 

s výjimkou doby konzumace stravy 

 ostatní žáci si mohou dotovaný oběd odebrat do jídlonosičů v době od 11:00 do 
11:30 nebo 13:00 – 13:20 hod, v případě nezbytnosti po předchozí domluvě 
s vedoucí školní jídelny); žáci nevstupují do školy, oběd si odeberou na výdejovém 
místě u vchodu do školní jídelny  

4. Školní družina  

 ranní školní družina není v provozu  
 školní družina bude po dobu platnosti vládních krizových opatření otevřena 

pouze pro žáky 1. a 2. třídy - není možné zajistit homogenitu více skupin 
 kroužky školní družiny se nekonají 
 žákům 3. -5. třídy bude vrácena platba za toto období 
 organizace školní družiny po dobu platnosti opatření: 

 
název oddělení umístění vychovatelka doba provozu 

1. oddělení           
(1. třída) 

místnost školní 
družiny 

Martina 
Gajdošíková 

11:30 – 15:30 

2. oddělení           
(2. třída) 

učebna 2. třídy Daniela Chvílová 11:30 – 15:30 

 
 

V Prakšicích 23. 11. 2020                                              Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy 


