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Provoz a organizace školy od 24. 5. 2021 
 
Vážení rodiče,  
v souladu s dokumenty „Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách  

a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění“ (ZDE), „Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s 

COVID-19“, „Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat žáků do škol“ a v závislosti na organizačních 

možnostech naší školy jsem rozhodl o zajištění výuky a školských služeb v následujícím rozsahu: 

A)  1. stupeň – beze změn 
 
Od 24. 5. 2021 mají všichni žáci 1. stupně prezenční výuku dle platného rozvrhu a to včetně: 

 reedukace v rámci nastavených individuálních vzdělávacích plánů, 

 podpory žáků ze strany speciálních pedagogů a školního psychologa, 

 „doučování“ v rámci vytvořených skupin. 
 

Příchod do školy a odchod ze školy 

Pondělí – provedení ATG testů 

Čas příchodu Vchod Třída  Přezouvání  Vycházení 

7:30 do velké tělocvičny 5. A, B, C šatna Husova ulice u šk. bufetu 

7:45 do velké tělocvičny 2. A, B, C, D šatna Husova ulice u šk. bufetu 

 

Čas příchodu Vchod Třída Přezouvání Vycházení 

7:35 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. C třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

7:45 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. B třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

7:55 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. A třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

 

Čas příchodu Vchod Třída Přezouvání Vycházení 

7:30 Husova ulice u šk. bufetu 4. A, B, C třída Husova ulice u šk. bufetu 

7:40 Husova ulice u šk. bufetu 3. A, B, C třída Husova ulice u šk. bufetu 

 

Úterý - pátek 

Čas příchodu Vchod Třída Přezouvání  Vycházení 

7:35 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. C třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

7:45 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. B třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

7:55 Husova ulice pod šk. jídelnou 1. A třída Husova ulice pod šk. jídelnou 

 

Čas příchodu Vchod Třída Přezouvání  Vycházení 

7:30 Husova ulice u šk. bufetu 2. A, B, C, D šatna Husova ulice u šk. bufetu 

7:40 Husova ulice u šk. bufetu 3. A, B, C šatna Husova ulice u šk. bufetu 

7:45 Husova ulice u šk. bufetu 4. A, B, C šatna Husova ulice u šk. bufetu 

7:50 Husova ulice u šk. bufetu 5. A, B, C šatna Husova ulice u šk. bufetu 

 

B) 2. stupeň - změna 

 Od 24. 5. 2021 mají všichni žáci 2. stupně prezenční výuku dle platného rozvrhu a to včetně: 

 všech volitelných předmětů, 

 reedukace v rámci nastavených individuálních vzdělávacích plánů, 

 podpory žáků ze strany speciálních pedagogů a školního psychologa, 

 „doučování“ v rámci vytvořených skupin. 

Příchod do školy  

a) Pondělí – den testování žáků  

 Všechny třídy 2. stupně budou vcházet do školy určeným vstupem a v určeném čase.  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf
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 Ve dnech testování vcházejí žáci do školy bez přezouvání, jdou přímo do místnosti určené 

k testování žáků. 

 Po ukončení testování odchází žáci do šaten a potom do svých kmenových učeben. 

 Místo určené ke vstupu žáků před testováním a čas příchodů do školy: 

Pondělí – den provedení ATG testu 

Třída Vstup do školy Čas vstupu Místnost testování 

6. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor uvnitř galerii 

7:45 učebna 6. A 

6. B Zadní vchod staré budovy 7:45 učebna 6. B 

6. C 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor před školou 

7:45 učebna 6. C 

7. A Prostor před vstupem do šaten 7:30 učebna 8. B 

7. B 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor uvnitř galerii 

7:30 učebna 6. B 

7. C Vchod do malé tělocvičny 7:30 malá tělocvična 

7. D Prostor před vstupem do šaten 7:45 učebna 7. D 

8. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor před školou 

8:00 učebna výtvarné výchovy 

8. B Zadní vchod staré budovy 8:00 učebna 8. B 

8. C Vchod do malé tělocvičny 8:00 malá tělocvična 

9. A Zadní vchod staré budovy 7:30 učebna 6. A 

9. B 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor před školou 

7:30 učebna 7. D 

9. C Vchod do malé tělocvičny 7:45 malá tělocvična 

 

b) Úterý – pátek (dny bez testování) 

 Ve dnech, kdy se netestuje, se budou žáci shromažďovat u školy na místech k tomu určeném.  

 Do školy následně všichni vstupují vchodem do šaten.  

 Plynulý vstup je korigován časovými rozestupy.  

 Místo určené ke shromáždění žáků před vyučováním a čas příchodů do školy: 

 

Třída Místo ke shromáždění žáků před vstupem do školy Čas vstupu 
6. A Prostor před malou tělocvičnou 7:35 

6. B Prostor před zadním vchodem do staré budovy 7:35 

6. C Prostor před vstupem do šaten 7:35 

7. A Prostor před zadním vchodem do staré budovy 7:45 

7. B Prostor u školního hřiště - vlevo 7:35 

7. C Prostor před malou tělocvičnou 7:45 

7. D Prostor před vstupem do šaten 7:45 

8. A Prostor před vstupem do šaten 7:50 

8. B Prostor před zadním vchodem do staré budovy 7:50 

8. C Prostor u školního hřiště - vlevo 7:45 

9. A Prostor u školního hřiště - vlevo 7:50 

9. B Prostor u staré budovy vpravo 7:50 

9. C Prostor před malou tělocvičnou 7:50 

 

Odchody ze školy 

 Odchody jednotlivých tříd budou naplánovány v pětiminutových intervalech, vždy po trojici tříd. 

První trojice začne v 13:20, dále 13:25, 13:30, 13:35 a 13:40. Dále se musí zohlednit dny  

s odpoledním vyučováním. V tomto případě budou žáci odcházet na oběd do školní jídelny v 12:35.  

 

 Přesné časy odchodů jednotlivých tříd budou na nástěnce ve sborovně. Přechod do školní jídelny 

musí být přes 1. stupeň a touto cestou se žáci i vracejí. 
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Výuka bude splňovat následující kritéria – pokyn MŠMT: 

 Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny.  

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně 

nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 

 Ruší se povinnost zachování homogenity skupin. 

 Je zakázán zpěv. 

  Tělesná výchova je povolena i ve vnitřních prostorech, při cvičení žáci nemusí mít nasazenou 

roušku. Platí zákaz využívání šaten. 

 V průběhu vyučovací hodiny musí být třída minimálně jedenkrát důkladně vyvětrána. 

 

C)  Školní družina – beze změn 

 Od 24. 5. 2021 bude činnost školní družiny probíhat pro všechna oddělení od 6:00 do 16:30, kromě 
pátku, kdy je provoz ukončen v 16:00. 

 Provoz školní družiny je naplánován se snahou dodržení podmínek homogenity vytvořených 
skupin. 

 Rodičům je vstup do školní budovy zakázán, vyjma domluvených schůzek s příslušnou paní 
vychovatelkou nebo vedoucí školní družiny. 

 
Vstup do ŠD 

 Pondělí – den provedení ATG testů - vstup velkou tělocvičnou – od 6:00 do 7:15 

 Další dny v týdnu – od 6:00 do 07:15 vchodem od Katastrálního úřadu (nutno zvonit). 

Odchod ze ŠD 

 Zachováno předávání dětí v 14:00, 15:00, 16:00 v prostoru vchodu od Katastrálního úřadu. 

 Nově od 16:00 do 16:30 si můžete své dítě vyzvednout průběžně (zazvonit na zvonek ŠD), kde Vám 

určená osoba dítě přivede a předá. 

Rozdělení tříd do oddělení: 
Oddělení a vychovatelka Umístění oddělení (třída) Děti v oddělení 

Mgr. Jalůvková Tereza  1. A  1. A 

Hrdá Martina  1. B  1. B 

Wolfová Dagmar                            1. C  1. C 

Principe Kateřina  2. A  2. A + 2. C 

Kasíková Pavla  2. D  2. D + 2. C 

Bc. Míčková Renata  3. A 3. A + 3. B 

Maršálková Marika  3. C  3. C + 3. B 

Bc. Šnajdrová Hana  4. B 4., 5. tř., 2. B 

 
D)  Školní jídelna – změna  
 

Školní jídelna – provoz  

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

 Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj 
usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry). 

 Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. 

 

Školní jídelna – upozornění pro zákonné zástupce našich žáků a zaměstnance  

 Žákům, kteří zahajují prezenční výuku v daném týdnu, jsou obědy od pondělí vždy přihlášeny. 

 V případě, že zákonný zástupce nemá zájem o stravování dítěte, musí si oběd odhlásit jedním ze 
způsobů: 

o online pomocí aplikace – viz webové stránky školy, 
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o telefonicky v pondělí 24. 5. 2021 od 6:30 do 7:30 (tel.: 558 445 340 nebo 739 485 388) 

o emailem m.squerzi@1zsfm.cz – uvede jméno a příjmení dítěte, třídu a upřesní dny pro 
odhlášení.  

E) Obecné informace k testování žáků a zaměstnanců  
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při 

vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, 
podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, 
kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání. 

 Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci 
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi 
distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní 
podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí 
individuální podpora v rámci pedagogické intervence apod. 

 Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

 Žák nebo zaměstnanec se nemusí účastnit testování stanovené organizací pokud: 
o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  

s negativním výsledkem, nebo 
o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně  
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

 Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit vstup na pracoviště, resp. nemůže 
mu umožnit, aby ve škole zůstal. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout na výkonu 
práce z domova, čerpání dovolené či na poskytnutí neplaceného volna. Nedojde-li k dohodě, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 se kloní k závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku 
v práci na straně zaměstnance podle §199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší 
náhrada mzdy/platu (zaměstnavatel může náhradu poskytnout pouze na základě vlastního uvážení 
nad rámec zákona). Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 
94/2021 Sb. (pandemický zákon).  
 

F)  Další sdělení 

 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“. 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd 

(dospělé osoby – respirátor např. FFP2/KN 95) viz. 

 Žákovi bez zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd. nebude umožněn vstup do 

školy. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 21. 5. 2021        

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf
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