
Pokyn č. 6 Provoz školy od 18. 11. 2020  

Vážení rodiče, 

v souladu s dokumentem vydaném MŠMT ČR „Informace k provozu škol a školských zařízení od  

18. 11. 2020“, manuálem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“, metodikou pro 

vzdělávání distančním způsobem – viz a metodikou MZČR pro nařizování karantény ve školách - viz 

bude zajištěn provoz naší školy v rozsahu, který bude splňovat požadované podmínky stanovené 

příslušnými institucemi a je reálný z hlediska organizačního i pro naši organizaci.    
 

A) 1. stupeň   

 prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku dle platného rozvrhu, 

 distanční výuka pro 3. – 5. ročník dle rozvrhu s využitím prostředí TEAMS, 

 dle možností obou stran bude probíhat reedukace v rámci nastavených individuálních 

vzdělávacích plánů a podpora žáků ze strany speciálních pedagogů a školního psychologa, 

 organizace prezenční výuky 

o zákonným zástupcům se zakazuje vstup do školní budovy, 

o třídní učitelky vyzvedávají žáky při příchodu do školy u vchodu a zajistí odložení oděvu 

ve školní šatně, 

o obsazení tříd - 3. podlaží – 1. A, B, C, 2. A (ve stávajících místnostech),  

2. podlaží - 2. B, C, D (v místnostech 3. C, 3. B, 2. D), 

o po ukončení vyučování odvedou třídní učitelky žáky do šaten a zajistí jejich předání 

zákonným zástupcům, pokud není zákonným zástupcem sděleno, že žák má možnost 

odejít bez doprovodu domů, 

o čas příchodu žáků do školy 

Čas příchodu Vchod pod jídelnou  Vchod u bufetu 

7:40 1. A 2. A, D 

7:50 1. B 2. B 

7:55 1. C 2. C 

 

o čas odchodu žáků, kteří nevyužívají službu školní družiny 

Počet vyučovacích hodin Předpokládaný odchod ze školy 

4 11:45 

5 12:35 

 

o k odchodu ze školy budou žáci příslušné třídy využívat stejný vchod jako při příchodu 

do školy. 

B) 2. stupeň  

 distanční výuka pro 6. – 9. ročník dle rozvrhu s využitím prostředí TEAMS, 

 dle možností obou stran bude probíhat reedukace v rámci nastavených individuálních 

vzdělávacích plánů a podpora žáků ze strany speciálních pedagogů a školního psychologa. 

 

C) Školní družina  

Provoz školní družiny je umožněn pouze při dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné 

třídy. Z tohoto důvodu není v organizačních možnostech školy zajistit plánovaný časový rozsah 

nabízené služby a byli jsme nuceni vyřešit danou věc následujícím způsobem: 

 Od 7:00 do 7:45 možnost přítomnosti žáků v kmenových třídách, kde organizace zajistí náplň 

činnosti a dohled. Nebude se však jednat o plnohodnotnou činnost školní družiny. 

 Od 11:45 do 16:00 bude zajištěna činnost školní družiny. V tomto případě bude nezbytné 

dodržet ze strany naší školy výše uvedenou podmínku (homogenita skupiny), tzn., že není 

možno při snížení počtu dětí v oddělení tato oddělení slučovat. 

 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf
https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual
https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-n%C3%A1vod-pro-na%C5%99izov%C3%A1n%C3%AD-karant%C3%A9ny-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch_04_09_2020.pdf


Organizace činnosti školní družiny: 

 Příchod do „ranní“ školní družiny vchodem u katastrálního úřadu (u školního bufetu) 

v časovém intervalu od 6:45 do 7:00. 

 Organizace odchodu dětí ze školní družiny: 

o odchod bude možný pouze v časech 14:00, 15:00 a 16:00, 

o k odchodu bude využíván vchod u školního bufetu (u katastrálního úřadu), 

o zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy,  

o pověření pracovníci zajistí předání dítěte zákonnému zástupci.    

D) Školní jídelna  

 Školní jídelna bude zajišťovat stravování v souladu se stanovenými hygienickými pravidly. 

 Žákům, kteří zahajují 18. 11. 2020 prezenční výuku a jsou strávníky školní jídelny, byly od 

daného dne přihlášeny obědy. 

 V případě, že zákonný zástupce nebude mít zájem o stravování svého dítěte, musí si oběd 

odhlásit a to jedním ze způsobů: 

o online pomocí aplikace – viz webové stránky, 

o v pondělí 16. 11. 2020 od 7:00 do 12:00 telefonicky 558 445 340, 558 445 341, 

o ve středu 18. 11. 2020 od 6:30 do 7:30 telefonicky 558 445 340, 558 445 341, 

o emailem m.squerzi@1zsfm.cz  (s uvedením jména a příjmení strávníka, třídy a 

upřesnění, od kterého dne nemáte zájem o stravování). 

 Organizace výdeje obědů 

o rozvoz do tříd ve 3. podlaží od 11:00 do 11:40, 

o výdej obědů ve školní jídelně pro žáky ze tříd umístěných ve 2. podlaží od 11:00 do 

11:40. 

 

 Výdej obědů pro žáky – distanční výuka - NOVINKA 

o Vzhledem ke skutečnosti, že ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze 

žáci v prezenční výuce, umožníme žákům, kteří mají distanční výuku si odebrat 

oběd do jídlonosiče. 

o Výdej do jídlonosiče je možný od 13:00 do 13:30 a bude realizován v prostoru 

vstupní haly – vstup do školy ul. Husova. 

o Při výdeji je nezbytné dodržovat platná hygienická pravidla. 
 

E) Další sdělení 

 Pro žáky 1. a 2. ročníku je prezenční výuka povinná. 

 V případě, že budou u žáka zjištěny při vstupu do školy nebo v průběhu výuky příznaky 

onemocnění (teplota, apod.), bude škola postupovat způsobem stanoveným dokumentem 

ředitele školy „INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY Č. 4 – DOPORUČENÝ POSTUP K MANAGEMENTU 

U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID19“ – viz. 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. 

 Žákovi bez roušky nebude umožněn vstup do školy. 

 

Ve Frýdku-Místku 15. 11. 2020     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 

 

 

https://estrava.1zsfm.cz:8443/faces/login.jsp
mailto:m.squerzi@1zsfm.cz
https://1zsfm.cz/2020/09/17/informace-reditele-skoly-c-4/
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