
Pokyn ředitele školy č. 9  Provoz školy od 8. 3. 2021  

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády ČR, která dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým 

se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost i žáků 1. a 2. ročníků základní školy, včetně 

činnosti školní družiny jsem rozhodl o organizaci výuky, která je pro žáky povinná, v následujícím rozsahu: 

  

A) 1. stupeň   

 Distanční výuka pro 1. – 2. ročník dle rozvrhu s využitím prostředí TEAMS.    

 

1. ročník 

1. A, B, C 

 čas Předmět Vyučující 

Pondělí   8:00 – 10:30 Čj, M, Prv Voj, Va, By  

Úterý  8:00 – 10:30 Čj, M, AJ Voj, Va, By 

Středa  8:00 – 10:30 Čj, M, Prv Voj, Va, By 

Čtvrtek  8:00 – 10:30 Čj, M, Čj Voj, Va, By 

Pátek  8:00 – 10:30 Čj, Čj, Prv Voj, Va, By 

 

2. ročník 

2. A, B, C, D 
 čas Předmět Vyučující 

Pondělí  8:00 – 10:30 Čj, M, Prv Ha, Spu, Koc, Ka 

Úterý  8:00 – 10:30 Čj, M, AJ Ha, Spu, Koc, Ka 

Středa  8:00 – 10:30 Čj, M, Prv Ha, Spu, Koc, Ka 

Čtvrtek  8:00 – 10:30 Čj, M, Čj Ha, Spu, Koc, Ka 

Pátek  8:00 – 10:30 Čj, Čj, Prv Ha, Spu, Koc, Ka 

 

 Distanční výuka pro 3. – 5. ročník dle stávajícího 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. 

 

B) 2. stupeň  

 Distanční výuka 6. – 9. ročníků bude probíhat dle stávajícího rozvrhu, včetně reedukace v rámci 

nastavených individuálních vzdělávacích plánů a podpory žáků ze strany speciálních pedagogů  

a školního psychologa. 

 

C)  Školní družina  
Provoz školní družiny je do 21. 3. 2021 přerušen. V přípravě je pilotní projekt „Bavíme se online“.  

 

D) Školní jídelna  

Školní jídelna – provoz  

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

 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 

 Žáci, zaměstnanci školy (využívající home office) a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosiče 

v určeném prostoru. 

 Výdej do jídlonosiče žákům bude realizován v prostoru vstupu do jídelny (1. patro). 

 Při výdeji je nezbytné dodržovat platná hygienická pravidla. 

Školní jídelna – upozornění pro zákonné zástupce našich žáků a zaměstnance 

 Všem žákům 1. – 9. ročníku a zaměstnancům organizace byla odhlášena strava od 8. 3. 2021 – 

distanční výuka. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM


 V případě zájmu o odebírání stravy ze strany žáků po ukončení výuky je nezbytné si stravu přihlásit 

jedním z níže uvedeným způsobem: 

 online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky, 

 telefonicky 739 485 388, 558 445 340, 

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

kdy přihlašujete stravu). 

Organizace výdeje obědů  

 od 12:00 do 12:30 stravování zaměstnanců ve ŠJ, 

 od 12:30 do 13:00 výdej obědů pro žáky I. stupně do jídlonosiče, 

 od 13:00 do 13:30 výdej obědů pro žáky II. stupně do jídlonosiče, 

 od 13:30 do 13:45 výdej obědů pro zaměstnance školy do jídlonosiče. 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 3. 3. 2021     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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