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Vážení rodiče, 

v souladu s dokumenty „Manuál k provozu škol a školských zařízení“  a „Mimořádné opatření MZČR“ bude 

zajištěn provoz naší školy v rozsahu, který bude splňovat požadované podmínky a je reálný z hlediska 

organizačního i pro naši organizaci.  

 

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2021 v 8.00. Dle výše uvedené metodiky škola zajistí provedení testování žáků 

antigenními testy ve dnech: 

 1. 9. 2021 – žáci 2. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

 2. 9. 2021 – žáci 1. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

 6. 9. 2021 – žáci 1. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek), 

 9. 9. 2021 – žáci 1. – 9. ročníku (mimo stanovených výjimek). 

 

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích 

cest, tj. respirátor nebo roušku. Pro upřesnění uvádím citaci části dokumentu MŠMT ČR. 

 

Citace z manuálu MŠMT ČR: 
„Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené 

očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu 

pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

 povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce  

a ve společných prostorách školy, 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 

 nesmí zpívat. 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací 

duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit 

ochranný prostředek, nebo 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna 

nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení 

výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.“ 

 

A) 1. stupeň  
1) Příchod žáků do školy  

Všechny třídy 1. stupně budou vcházet do školy určeným vstupem a v určeném čase.  

 Ve dnech testování 

Žáci vcházejí do školy bez přezouvání, jdou přímo do místnosti určené k jejich testování. 

Místa určená ke shromáždění žáků, vstupů do školy a časy příchodů před testováním: 

Třídy Vstup do školy Čas vstupu Místnost testování 

1. A, B, C, D Vchodem u školního bufetu 
 

7:50 V kmenových třídách 

2. A, B, C Vchodem z Husovy ulice 
(pod školní jídelnou) 

7:45 V kmenových třídách 

3. A, B, C Vchodem u školního bufetu 
 

7:40 V kmenových třídách 

4. A, B, C Vstupem do velké tělocvičny 7:50 Ve velké tělocvičně 
 5. A, B, C Vstupem do velké tělocvičny 7:40 Ve velké tělocvičně 
  

 Ve dnech bez testování 

V těchto dnech se žáci budou shromažďovat u školy na místech k tomu určeném.  Plynulý vstup je 

korigován časovými rozestupy.  

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

 Třídy Místo ke shromáždění žáků před vstupem do školy Čas vstupu 

1. A, B, C, D Vchodem u školního bufetu 8:00 

2. A, B, C Vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou) 7:45 

3. A, B, C Vchodem u školního bufetu 7:40 

4. A, B, C Vchodem u školního bufetu 7:45 

5. A, B, C Vchodem u školního bufetu 7:50 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf


2) Počet vyučovacích hodin – ukončení vyučování v období od 1. do 3. 9. 2021 

 1. 9. 2021  1. ročník v 9:00,   2. – 5. ročník 9:40 

 2. 9. – 3. 9. 2021   

 

 

 

 

 

 

 Výuka od 6. 9. 2021 bude probíhat dle platného rozvrhu. 

 

3) Odchody ze školy 

Odchody jednotlivých tříd budou dle rozvrhu hodin.  

 1. ročník - vchodem u školního bufetu 

 2. ročník - vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou)  

 3. – 5. ročník - vchodem u školního bufetu 

 

 

 

 
 

B) 2. stupeň  

 
1) Příchod žáků do školy   

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

 Ve dnech testování  

Žáci vcházejí do školy bez přezouvání, jdou přímo do místnosti určené k testování žáků. 

Místa určená ke shromáždění žáků, vstupů do školy a časy příchodů před testováním: 

Třída Vstup do školy Čas vstupu Místnost testování 

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

7:45 učebna 9. B, přízemí 

6. B Zadní vchod staré budovy 7:45 učebna 8. D, přízemí 

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

7. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
venku 

7:45 učebna 7. A 

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

7. C Vchod do malé tělocvičny 7:45 učebna 7. C 

8. A Zadní vchod staré budovy 7:30 učebna 9. B, přízemí 

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

7:30 učebna 7. B, přízemí 

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

8. D Prostor před vstupem do šaten 8:00 učebna 8. D, přízemí 

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

8:00 učebna výtvarné výchovy 

9. B Zadní vchod staré budovy 8:00 učebna 9. B 

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

 

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

 

 

ročník konec vyučování 

1. 10:30 

2. 10:50 

3. 11:40 

4. 11:40 

5. 11:40 

Počet vyučovacích hodin Předpokládaný čas odchodu  

4 11:40 

5 12:35 

6 13:30 
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 Ve dnech bez testování 

V těchto dnech se žáci budou 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 

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 

8. D Prostor před vstupem do šaten 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 

 

2) 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.  

 

C)  Školní družina  
 

 Provoz školní družiny bude zahájen 1. 9. 2021, s provozní dobou od 6:00 do 16:30, vyjma pátku, kdy 

činnost bude ukončena v 16:00. 

 Vstup do ranní družiny bude ve dnech testování velkou tělocvičnou, kde budou provedeny antigenní 

testy. V dalších dnech bude zpřístupněn vchod od Katastrálního úřadu FM od 6:00 do 7:15 za použití 

zvonku. 

 Odchod dětí ze školní družiny bude možný v 11:00, 14:00, 15:00 a 16:30 vchodem od Katastrálního 

úřadu FM s doprovodem na základě předchozí domluvy se zákonnými zástupci dětí. 

 Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy. 

 Pověření pracovníci zajistí předání dítěte zákonnému zástupci.    

 

D) Školní jídelna  

Školní jídelna – provoz  

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

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 26. 8. 2021     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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