
 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SUCHOMASTY 

 

 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

 

I.  Údaje o zařízení 

 

 Název:   Masarykova ZŠ a MŠ v Suchomastech 

 Adresa:  Suchomasty 135  (267 22) 

 IČO:   75033089 

 Telefon:  311 689 863 

 Ředitelka:  Ing. Miroslava Pecková 

 Zástupce pro MŠ: Mgr. Karolína Fuchsová   

Vedoucí ŠJ:  Ing. Petra Pišvejcová 

 Zařízení:  příspěvková organizace 

 Typ školy:  ZŠ pouze s II. stupněm a MŠ 

 Kapacita:  100 žáků 

 Využívání školy  

            pro jiné aktivity:  stravování pro cizí strávníky ve ŠJ 

     

II.  Režim dne 

 

 Otevírání školy: v 7:30 hod. 

 Začátek vyučování: v 7:50 hod. 

 Konec vyučování: nejpozději v 16.00 hod. 

 Vyučovací hodina: 45 min. trvání 

 

Vyučovací hodiny a přestávky: 

HODINA V ČASE  PŘESTÁVKA V ČASE         DÉLKA  

1. hodina       7,50 –   8,35 hod. 1. přestávka 8,35 – 8,45 hod.             (10 minut) 

2. hodina    8,45  –  9,30 hod. 2. přestávka 9,30– 9,50 hod.               (20minut) 

3. hodina    9,50 – 10,35 hod. 3. přestávka 10,35 – 10,45 hod.          (10 minut) 

4. hodina    10,45 – 11,30 hod. 4. přestávka 11,30 – 11,35 hod.           (5 minut) 

5. hodina    11,35 – 12,20 hod. 5. přestávka 12,20 - 12,25 hod.           (5 minut) 

6. hodina    12,25– 13,10 hod. 6. přestávka 13,10 – 13,15 hod.           (5 minut) 

7. hodina    13,15 – 14,00 hod. 7. přestávka 14,00 – 14,05 hod.           (5 minut) 

8. hodina    14,05 – 14,50 hod.        

  

  

S ohledem na hygienická opatření (Covid 19) jsou žáci ve svých kmenových učebnách 

při vyučování, o přestávkách i v hodinách volna (za nepříznivého počasí), v případě vhodného 

počasí ve sportovním miniareálu před školou (určuje dozorující). Vždy v areálu je určen 

dohled nad žáky. 
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Režim práce s počítači: v rámci předmětu Informatika - 1 vyuč. hod. v 6. a 7. 

ročníku v ostatních předmětech, podle plánu vyučujících. 

Pracovní činnosti (určeno rozvrhem) - hygienické podmínky zajištěny, včetně 

možnosti použití ochranných pracovních prostředků. 

 

 

III.  Režim stravování, včetně pitného režimu 

 

Stravování: žáci a zaměstnanci se stravují ve vlastní školní jídelně s kapacitou  

100 obědů; vydávání svačin a obědů a dozory je určeno rozvrhem: 

  10:30 hod. – oběd cizím strávníkům 

             11:00 hod. – do 13:20 hod. - oběd žákům a pedagogům  

 

IV.  Podmínky pohybové výchovy  

 

- škola využívá k provozování pohybové výchovy sportovního miniareálu, 

sportovního travnatého hřiště Sokola Suchomasty a pronajaté tělocvičny od TJ 

Sokol Suchomasty. Po kolaudaci (září/říjen) bude v provozu sportovní areál  u 

školy 

- výuka tělesné výchovy probíhá podle rozvrhu, tj. v  letní sezoně v areálu školy 

(od 15.5. do 15.10.), v zimní sezoně (od 15.10. do 15.5.) v pronajaté tělocvičně –

dle počasí lze vždy využít tělocvičnu 

-  hodiny tělesné výchovy: 

     6. třída  2 vyuč. hodiny 

     7. třída  2 vyuč. hodiny 

     8. třída   2 vyuč. hodiny 

     9. třída  2 vyuč. hodiny 

        6. a 7. třída  1 vyuč. hodiny (volitelný předmět Sportovní hry) 

- jiné sportovní aktivity - Sportovní den, účast na soutěžích, sportování o 

přestávkách ve sportovním miniareálu (stolní tenis) 

 

 

V. Hygienická opatření s ohledem na Covid 19 

• dezinfekce rukou při vstupu do školy 

• zákaz vstupu do školy osobám, které vykazují známky infekčního onemocnění  

• omezení pobytu ve škole pro cizí osoby i rodinné zástupce, kteří nevstupují do budovy školy, 

kontaktují pedagogy prostřednictvím e-mailu, telefonu 

• žáci jsou v kmenových třídách celé vyučování (mimo dělených hodin), o poledních pauzách 

dávají žáci přednost pobytu venku 

• pedagogové připomínají dětem hygienické zásady, především důkladné mytí a dezinfekci 

rukou 

• izolace – učebna kuchyňky v budově školní jídelny 

• škola zajistí důkladný úklid, větrání a dezinfekci všech prostor  

• další hygienická opatření se řídí nařízením vlády 

 

 

Schváleno na pedagogické radě 1 .9. 2020 

 


