
Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021 
 

 
Vážení rodiče, 
v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem 
ke COVID-19 a s přihlédnutím k provozním podmínkám naší organizace jsem rozhodl o způsobu provozu 
školy od 1. 9. 2020. 
 
A. Organizace školy dne 1. 9. 2020 
 
1. Základní škola 

 

 Školní rok bude zahájen 1. 9. 2020 v 8.00. 
 

 Školní budovy budou otevřeny v 7.40. Žáci se nebudou 1. 9. 2020 přezouvat. Po očištění obuvi 
půjdou přímo do svých tříd.  
 

 Žáci 1. ročníku  
 slavnostní zahájení ve třídách v doprovodu max. 2 zákonných zástupců za splnění 

hygienických podmínek (ochranná rouška – rodiče).  
 Po 1. VH bude následovat krátká třídní schůzka s rodiči, kde budou mj. zákonní zástupci 

dětí seznámeni s organizací školy v následujících dnech. 
 Vstup do budovy pro žáky 1. ročníku: ul. Husova, pod školní jídelnou 7.40 – 7.55 

 

 Žáci 2. – 5. ročníku  
 slavnostní zahájení, třídnické práce, max. 2 VH 
 Vstup do budovy: ul. Husova, u školního bufetu, 7.40 – 7.55  

 

 Žáci 6. – 9. ročníku 
 slavnostní zahájení, třídnické práce, 2 VH 
 Vstup do budovy:  

o Žáci 6. a 7. ročníku – vstup přes školní šatny staré budovy 
o Žáci 8. a 9. ročníku - hlavním vchodem z ul. T. G. Masaryka přes galerii školy 

 
2. Školní družina 

 Provoz školní družiny bude zahájen 1. 9. 2020. 
Podmínky: 
 Zákonný zástupce žáka odevzdá zápisový lístek příslušné paní vychovatelce nebo vedoucí 

školní družiny  
 Zákonný zástupce do 9. 9. 2020 odevzdá potvrzení o povolení inkasa nebo kopii převodu 

finančních prostředků (školné) příslušné paní vychovatelce nebo vedoucí školní družiny.  
V případě neuhrazení školného do daného data žák nemá nárok na využívání služeb školní 
družiny. 

 Další informace naleznete na webových stránkách školy - odkaz 
  
 

3. Školní jídelna 

 Provoz školní jídelna bude zahájen 1. 9. 2020.  

 Doba výdeje obědů: 

 1. 9. 2020 od 10.00 do 12.00  
 2. 9. – 3. 9. 2020 od 10.00 do 12.30  
 4. 9. 2020 od 11.00 do 14.00  

 Další informace naleznete na webových stránkách školy - odkaz 

https://1zsfm.cz/2020/08/26/zapis-do-skolni-druziny-skolne/
https://1zsfm.cz/2020/08/24/prodej-a-ceny-obedu-na-zari-2020/


B. Organizace školy 2. 9. – 4. 9. 2020 
 

 Vstup do budovy přes šatny, včetně přezutí, 7.40 – 7.55  

 Délka výuky 2. 9. – 3. 9. 2020 

 1. ročník výuka do 9.40  

 2. ročník výuka do 10.45  

 3. ročník výuka do 11:00 

 4. – 5. ročník výuka do 11.30  

 6. – 9. ročník výuka do 11.40  

 

 Délka výuky 4. 9. 2020 

 1. ročník výuka do 10.45 
 2. – 9. ročník dle platného rozvrhu bez odpoledního vyučování 

 

 Provoz školní družiny pro žáky od 1. ročníku od 6.00 do 16.30  

 

C. Zabezpečení hygienických pravidel 

 Desinfekce a mýdlo v každé učebně školy. 

 Desinfekce klik a madel zábradlí v průběhu dopolední výuky (10.00 – 10.30). 

 Vstup do školy a pohyb ve vnitřních prostorech školy pro zaměstnance školy a žáky bez roušky. 

 Omezený pohyb žáků po škole na nejnutnější úkony – toaleta, komunikace s vyučujícími. 

 Přechody žáků do odborných učeben na konci přestávek, zamezení shlukování žáků před 

učebnami. 

 Pravidelné větrání učeben. 

 Hygienické prostředky při vstupech do školy pro dospělé. 

 Nutnost jednorázových papírových ručníků nebo kapesníčků v učebnách. 

 Otírání PC klávesnic a myší při příchodu do učeben výpočetní techniky. 

 Školní jídelna – samostatné řešení, průběžná dezinfekce stolů, organizované příchody žáků na 

obědy.  

 Omezení pohybu rodičů a cizích osob v prostorách školy v průběhu výuky a školních aktivit (bude 

upřesněno samostatným dokumentem).  

  

  

 

Ve Frýdku-Místku 28. 8. 2020      Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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