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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 7. 9. 2020. Upřesňující informace Vám budou sděleny v rámci třídních schůzek dne 9. 9. 2020.   
 
 
A. Organizace školy od 7. 9. 2020 
 
1. Základní škola 

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

 Délka výuky 7. 9. 2020 dle platného rozvrhu, včetně odpolední výuky. 

 Mimoškolní činnost – kroužky, možnost zahájení činnosti od 14. 9. 2020. 

 Příprava školy na případnou distanční výuku. 

2. Školní družina 

 Provoz školní družiny byl 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. 

 Navýšení počtu oddělení školní družiny od 6.00 do 8.00 (3 oddělení). 

 Provoz školní družiny a odchody dětí 

Vzhledem ke skutečnosti, že naším cílem je poskytnout nejen kvalitní službu v rámci činnosti školní 

družiny, ale také dodržet hygienická pravidla spojená s prevencí před Covid 19, upravili jsme 

způsob vyzvedávaní dětí zákonnými zástupci následujícím způsobem: 

 po ukončení výuky v 11.40 nejpozději do 12.30 vstupem z Husovy ulice, 

 po ukončení výuky v 12.35 nejpozději do 13.00 hod. vstupem z Husovy ulice, 

 po 14.00 vstupem od bufetu – od katastrálního úřadu. 

 Mezi 12.30 – 14.00 bude probíhat řízená činnost školní družiny, nejen ve třídách, ale i v jiných 

částech budovy, popř. mimo areál školy.  

 Prosíme zákonné zástupce, aby respektovali tuto skutečnost a přizpůsobili jí i vyzvedávání dítěte.  

 Vzhledem k současné situaci je žádoucí, aby zákonní zástupci žáků omezili svůj pohyb po budově 

a zdržovali se v prostoru vstupů do budovy.  

 Od 14.00 budou aktivity dětí probíhat zejména ve třídách v suterénu a 1. poschodí přístavby a v 

učebně nad velkou tělocvičnou. 

https://1zsfm.cz/2020/08/26/zapis-do-skolni-druziny-skolne/


3. Školní jídelna 

 Provoz školní jídelna byl zahájen 1. 9. 2020.  

 Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do školní jídelny. 

 Provoz školního bufetu bude zahájen v pondělí 14. 9. 2020. Časové intervaly, ve kterých budou 

mít možnost jednotlivé ročníky využít tuto službu, zveřejníme do pátku 11. 9. 2020. 

 

B. Zabezpečení hygienických pravidel 

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

 Vstup cizích osob, včetně rodičů, do společných prostor školy – žádáme o použití roušky. 

 Desinfekce a mýdlo v každé učebně školy. 

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

ukončení výuky. 

 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 (v nejbližších dnech bude dodáno). 

 Nutnost jednorázových papírových ručníků nebo kapesníčků v učebnách. 

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

 Školní jídelna – průběžná dezinfekce stolů, organizované příchody žáků na obědy, výdej příborů 

a tácků zaměstnancem školy, průběžné větrání prostor. 

 Omezení pohybu rodičů a cizích osob v prostorách školy v průběhu výuky a školních aktivit. Bude 

vysvětleno v rámci třídních schůzek dne 9. 9. 2020. 

  

  

Ve Frýdku-Místku 7. 9. 2020     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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