
         
 

           
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace   

tel. : 606 076 420, e-mail : info@zs5kveten.cz 

 
 

Provozní řád školy 
Účinnost od: 25.5.2020 do 30.6.2020 

Č.j.: 04-5a/2020 

Změny:  

 
 

Zákon č. 561/2004 Sb. § 26, zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.48 / 2005 Sb. o základním 

vzdělávání § 1, § 2 

Tento dokument se vztahuje na změněné provozní podmínky v chodu školy v době koronavirových mimořádných 

opatření. 

 
 

I.  ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

 
Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace 

 
Telefon:    606 076 420  - ředitelství školy 

  734 234 102 – I. stupeň 
  773 762 697 – II. stupeň 
  734 234 104 – školní jídelna 

  734 234 105 – školní družina 
   

IČO:  65642376 
ŘEDITEL:                              Mgr. Iveta Rejnartová 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE:      Mgr. Radka Konečná 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO 2.st.: Mgr. Jan Zouzalík 
TYP ŠKOLY:  Základní škola  

KAPACITA:  590 dětí – škola 
                       250 dětí  - ŠD 
        590 strávníků – ŠJ 

 
 

 

 

 

 

 
 



II. REŽIM DNE    

Začátek vyučování:    8:00 hod. 
Konec vyučování:   12:00 hod. 

Provoz školy:    PO – PÁ 7:40 – 16:00 hod. 
Školní družina:              PO – PÁ         1. – 5. třídy       

Ranní družina:   zrušena 
Odpolední družina:   12:00 – 16:00 hod. 
 

Žáci se shromažďují na určeném místě v areálu školy v 7:40 a čekají na pokyn pedagoga, 
který je odvede do budovy. Samostatně nesmí do budovy vstupovat. Cizím osobám i rodičům 

je vstup do budovy zakázán.  
Při vstupu do budovy je určený pedagog povinen zajistit, aby se skupiny nepotkávaly na 
schodišti, chodbách a dalších společných prostorách.  

 
Místa shromažďování: 

Skupina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – asfaltová plocha před budovou 1. stupně, nutné dodržovat 
rozestupy mezi skupinami minimálně 5 m 
Skupina č. 8, 9, 10, 11 – dvůr za budovou 1. stupně, nutné dodržovat rozestupy mezi 

skupinami minimálně 5 m 
Skupina č. 12, 13, 14 – dvůr za budovou 2. stupně, nutné dodržovat rozestupy mezi skupinami 

minimálně 5 m 
 
Šatny jsou uzavřeny, žáci se přezouvají před vstupem do učebny na chodbě a boty a svršky si 

odkládají na lavičce před třídou. Cenné věci si berou s sebou do třídy. 
 
Nástup pedagogických pracovníků do zaměstnání:  

Všichni budou povinně na pracovišti od 8:00 do 12:00 hod. 
Pedagogové zajišťující dopolední výuku nastupují nejpozději v 7:20 a v 7:40 musí být na 

určeném stanovišti shromažďování dětí. 
Na odpolední výuku – ŠD nastupují pedagogové nejpozději v 11:40. 
 

Způsob výuky:(výukový program):  
ŠVP Delfín 

ŠVP Dítě je tvůrcem sebe sama – Montessori prvky výuky  
 

Využívání odborných učeben: 

Využívání odborných učeben a tělocvičen není možné. 
Využívání běžných učeben: v dopoledních i odpoledních hodinách 

Skupina č.1 – učebna 1.A, budova 1.stupně 
Skupina č.2– učebna 2.A, budova 1.stupně 
Skupina č.3 – učebna 1.B, budova 1.stupně 

Skupina č.4 – učebna 4.A, budova 1.stupně 
Skupina č.5 – učebna 5.A, budova 1.stupně 

Skupina č.6 – učebna 4.B, budova 1.stupně 
Skupina č.7 – učebna 5.B, budova 1.stupně 
Skupina č.8  – učebna 2.C, budova 1.stupně 

Skupina č.9 – učebna 3. C, budova 1.stupně 
Skupina č.10 – učebna 6.D, budova 1.stupně 

Skupina č.11 – učebna 5.C, budova 1.stupně 
Skupina č.12 – učebna 7.A, budova 2.stupně 



Skupina č.13 – učebna 6.C, budova 2.stupně 
Skupina č.14 – učebna 8.A, budova 2.stupně 
 

 
 

Přestávky: 
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách  zařadí škola délku přestávek podle charakteru činnosti 

s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

V průběhu dopoledního vyučování je zařazena jedna přestávka na 20 minut tak, aby se zamezilo setkávání 

jednotlivých skupin: 

 

čas dvůr za 

budovou 

1.stupně 

asfaltová plocha 

před budovou 

1.stupně 

travnatá plocha 

v zadní části 

školní zahrady 

spodní hřiště 

2.stupeň 

vrchní hřiště 

2.stupeň 

9:00 – 9:20 skupina č.8 

KOM 

skupina č.4 

ÚLE 

skupina č.1 

WAL 

skupina č.12 

ŠTAJ 

skupina č.7 

MAŠ 

9:20 – 9:40 skupina č.9 

HOL 

skupina č.5 

SVO 

skupina č.2 

ŠTĚL 

skupina č.13 

ŠTĚR 

skupina č.11 

MACH 

9:40 – 10:00 skupina č.10 

ŠKO 

skupina č.3 TEI 

 

skupina č.6 

SCHEJ 

skupina č.14 

DAŇ 

skupina č.11 

MACH 

 

 

Výjezdy:  podle § 2 odst. 1,2 vyhlášky č. 48/2005 
                     
ZRUŠENO 

 
Hygienická pravidla: 

Žáci: 

• při pohyby v prostorách školy včetně venkovních ploch nosí žáci ochranné 
vlastní roušky 

• při výuce ve třídě mohou roušky odložit pouze pokud sedí v lavicích. Lavice 
jsou uspořádány v 1,5 m rozestupech a žáci sedí po jednom v lavici 

• při odložení roušku ukládají tuto do igelitového sáčku 

• při skupinové práci či opuštění třídy si roušku opět nasadí 

• na každý den mají dvě čisté, vydezinfikované roušky, které si nosí z domova 

• po příchodu do třídy ráno či v průběhu dne si vždy umyjí ruce a použijí 
dezinfekci 

• na toalety odchází žáci se souhlasem pedagoga kdykoli v průběhu dne, po 
návratu si opět umyje a vydezinfikuje ruce. 

Pedagogové: 

• při pohybu v prostorách školy včetně venkovních ploch nosí pedagog ochranné vlastní 
roušky 

• při výuce ve třídě mohou roušky odložit pouze je v dostatečné vzdálenosti od dětí ( 2m 
) 

• dodržuje stejná pravidla mytí a dezinfekce rukou jako žáci 

• vstup do třídy je povolen pouze určenému pedagogovi, nelze procházet různými 
skupinami 

• učitel může poskytovat konzultace jednotlivým žákům individuálně mimo učebnu 
s ostatními žáky. V tomto případě nelze odkládat roušky, je nutné použít i ochranné 
rukavice. 

 
III. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 



 
Stravování:   Vlastní výdejna obědů, obědy dovážíme ze soukromé jídelny 
GASTRON paní Vaníčkové                  

Doba vydávání oběda:      
od 10:30  do 12:10 hod pro žáky a pedagogy ve skupinách 

od 12:10 do 13:00 hod pro ostatní zaměstnance školy 
Doba vymezená pro konzumaci oběda pro1 žáka:   20min.       
Svačiny: Žáci nosí vlastní svačiny 

Pitný režim:   vlastní pití 
  Při obědě : čaj, ovocné nápoje 

Hygienická pravidla při výdeji jídla: 

• každý strávník si před vstupem do jídelny umyje a vydezinfikuje ruce 

• vstup pouze s rouškou 

• pracovník výdeje vydává všechny části jídla včetně příborů a nápojů, nikdo si sám nic 
nebere 

• žáci si odnesou tác s jídlem k určenému stolu dle rozpisu 

• u stolu odloží roušku do igelitového sáčku, oběd zkonzumuje, roušku opět nasadí a tác 
s nádobím odnese na určené místo 

• skupiny přichází a odchází společně dle rozpisu 

• po skončení výdeje a konzumace jídla každé skupiny bude výdejní pult i stoly 
ošetřeny dezinfekcí 

Čas malá jídelna velká jídelna přední 
část 

velká jídelna zadní 
část 

10:30 – 10:50 skupina č. 1 WAL  skupina č. 6 SCHEJ 

10:50 – 11:10 skupina č. 5 SVO skupina č. 3 TEI skupina č. 9 HOL 

11:10 – 11:30 skupina č. 2 ŠTĚL skupina č. 7 MAŠ skupina č. 8 KOM, 

BEN 

11:30 – 11:50 skupina č. 4 ÚLE skupina č. 12 ŠTAJN skupina č. 10 ŠKO 

11:50 – 12:10 skupina č. 14 DAŇ skupina č. 13 ŠTĚR skupina č. 11 MACH 

12:10 – 13:00 zaměstnanci školy 

 
 

V. REŽIM ÚKLIDU: viz § 22 vyhl.č. 410/2005 Sb. 

 

a) denně setřením všech podlah a povrchů navlhko, u koberců vyčištění vysavačem, 
b) denně vynášením odpadků, 
c) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, 

pisoárových mušlí a záchodů 
d) denně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním 

umýváren a záchodů,  
 

          

              
 

 
 
       Mgr. Iveta Rejnartová 

V Liberci 2. 1. 2020     ředitelka školy 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


