
Rozhodnutí ředitele školy – prezenční výuka žáků 1. stupně 

 

 Vážení rodiče, 

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude 

možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodl, že naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na 

základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek. 

K danému datu, tzn. 18. 5. 2020, projevilo zájem o prezenční výuku svých dětí 215 zákonných zástupců (cca 54 %) a 

to ze všech tříd prvního stupně.  

Žáci byli rozděleni do 17 skupin (složení skupin je neměnné po celou dobu), z nichž 14 skupin bude ve škole od 8:00 

do 12:00 a 3 skupiny od 8:00 do 15:00. Přesný rozpis, včetně jmenných seznamů je zpracován formou přílohy č. 1 

(bude zveřejněno pouze v systému BAKALÁŘI) 

Skupina 
číslo 

třída Počet 
žáků 

Délka 
výuky 

vyučující místnost 

1 1. A, B 14 8-12h Hanáková, Spustová 1. A 

2 1. C, D 12 8-12h Kocourková, Kaňáková 1. C 

3 2. A 14 8-12h Šebestová, Čurajová 2. C 

4 2. B, C 10 8-12h Plasgurová, Křibíková 2. A 

5 1. ročník 15 8-15h Kasíková, Principe, Nierlová 1. B 

6 2. ročník 9 8-15h Folwarczná, Hajasová, Hrdá 5. C 

7 3. A, C 15 8-12h Vojkovská, Chroboková 3. A 

8 3. B 12 8-12h Bartková, Juhasová 3. B 

9 3. C 15 8-12h Bystroňová, Wolfová 3. C 

10 3. – 5. ročník 9 8-15h Novotná, Aldersová, Gajdušková, 
Šedovičová 

1. D 

11 4. A 14 8-12h Stachurová, Jančušová 4. A 

12 4. B 12 8-12h Vinklárková, Šindelová, Šnajdrová 4. B 

13 4. C 12 8-12h Turková, Gongolová, Literák 4. C 

14 5. A 14 8-12h Bekárková, Svobodová, Raabová 5. A 

15 5. B 15 8-12h Křístková, Maršálková, Landová 5. B 

16 5. C 12 8-12h Valková, Míčková 2. B 

17 5. ročník 
(vybraní žáci) 

12 8-12h Slíva, Jalůvková 8. C 

 

Určená shromaždiště a vstupy do budovy pro jednotlivé skupiny: 

K účelu zajištění stanovených hygienických pravidel jsme stanovili 4 vstupy do budovy.   

 Vstup z ul. Husova (vchod do školní jídelny) 

 Vstup do nové budovy – (u školního bufetu) 

 Vstup do „staré“ budovy ze strany školního hřiště 

 Vstup do velké tělocvičny 

Rozdělení skupin  - vstup do školy 

Vstup do školy 

Čas vstupu Čas vstupu 
7.40 8.00 

Číslo skupiny Číslo skupiny 

Vstup z ul. Husova (vchod do školní jídelny) 1 a 2 5 a 7 

Vstup do nové budovy – (u školního bufetu) 3 a 4 6 a 8 

Vstup do „staré“ budovy ze strany školního 
hřiště  

13 a 15 a 16 14 a 17 

Vstup do velké tělocvičny 12 a 9 10 a 11. 



Další organizační sdělení: 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák 

do školy vpuštěn! – viz příloha č. 2 

 Zákonným zástupcům žáků nabízíme možnost si daný dokument vyzvednout osobně a to v pátek  

22. 5. 2020 od 10.00 do 14.00 v prostorách vstupu do školní jídelny (z ul. Husova). 

 Dne 25. 5. 2020 příslušní pedagogové si vyzvednou osobně děti ze svých „skupin“, vysvětlí jim místo setkání 

v dalších dnech, včetně hygienických pravidel daných „doporučením“ MŠMT ČR. 

 Žáci po vstupu do školní budovy nebudou využívat prostor školních šaten. K přezutí a odložení věcí bude po 

celou dobu využíván prostor příslušné třídy. K očištění obuvi využijí žáci připravenou „čistící zónu“. 

 Žáci budou pobývat ve třídách po celý den svého pobytu, včetně přestávek. 

 Žáci budou poučeni příslušnými pedagogy o povinnosti dodržování provozních a hygienických pravidel. 

Zajištění stravování žáků: 

Žákům, kteří se přihlásili ke stravování, bude zajištěn oběd. Vzhledem k omezení týkajících se střetávání skupin bude 

stravování realizováno částečně v prostorách školní jídelny a částečně ve třídách. 

Rozdělení skupin: 

 Stravování ve třídě v rozmezí 10:45 – 12:00 – skupiny č.:  1, 2, 3, 4, 5, 16, 7, 8, 9 

 Stravování ve školní jídelně v rozmezí 10:30 – 13:30 – skupiny č.: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Stávajícím strávníkům budou obědy v květnu 2020 zaplaceny z přeplatku za měsíc březen 2020 a následně o zbylé 

nevyčerpané obědy bude snížen poplatek za měsíc červen. Noví strávníci musí zaplatit stravné v hotovosti vedoucí 

školní jídelny před zahájením stravování (pátek 22. 5. 2020 na květen 2020). 

Organizace výuky a rozvrh hodin – prezenční výuka 

Organizace a obsah prezenční výuky -  bude průběžně upřesňováno příslušným pedagogem (vedoucím dané 

skupiny). 

Rozvrh hodin – online výuka 

Cílem školy bude zachování online výuky i v období prezenční výuky. Je možné, že její rozsah bude redukován, vždy 

v závislosti na personálních možnostech organizace. Rozvrh bude zveřejněn v nejbližší době formou přílohy č. 3 

tohoto dokumentu. 

 

Další informace 

 Zákonní zástupci žáků mají možnost se seznámit s dokumentem „Soubor hygienických pokynů pro školy a 

školská zařízení“ na stránce MŠMT ČR – viz https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-

a-ss  

 Tento dokument doplňuje informace ředitele školy ze dne 11. 5.2020 viz – odkaz na www 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 21. 5. 2020     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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