
Aktuální informace k první fázi otevírání škol a režimových opatření   
od 12.04. 2021 – vzhledem ke COVID 19 

 
1. stupeň 

Prezenční rotační výuka celých tříd 
 
LICHÝ TÝDEN   od 12. 4. 2021   přítomny třídy:   1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 5.B*, 5.C 

SUDÝ TÝDEN    od 19. 4. 2021   přítomny třídy:   3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B 

(*dne 7.4. upraveno z provozních důvodů: 5.B v liché týdny) 

- v dalších týdnech až do odvolání se třídy 1. - 5. ročníku pravidelně střídají (viz. výše); 
VÝUKA  
- bude probíhat v homogenních skupinách dle rozvrhu pro školní rok 2020/2021 platného 

od 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Smíšené skupiny jazyků se nebudou dělit.  
Sportovní činnosti včetně plavání a zpěv jsou zakázány. Výuka Tv a Hv bude probíhat 
v pozměněném režimu. Homogenita skupin bude zachována také o přestávkách a při 
venkovní výuce; 

VSTUP 
- příchod a odchod žáků hlavním vchodem. Škola otevřena od 7:30 hod.; 
TESTOVÁNÍ 

- bude probíhat 2x týdně neinvazivními antigenními testy (SINGCLEAN s odběrem z přední 
části nosu). Pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole. 
Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají 
povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák, pod dohledem 
zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelkou školy. U žáků 1. a 2.  ročníků a na 
základě požádání   zákonného zástupce se připouští osobní přítomnost jednoho zákonného 
zástupce žáka při provádění samotestu – v takovém případě proběhne mimo třídní 
kolektiv; 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

- provoz bude umožněn (ranní i odpolední) při dodržení homogenity skupiny žáků jedné 
třídy jako za běžného režimu;  

OCHRANA NOSU A ÚST 
- žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr 
- zaměstnanci respirátory; 
STRAVOVÁNÍ 
- u žáků na presenční výuce bude probíhat v prostorech ŠJ na základě přijetí organizačních 

opatření při čekání, výdeji a konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, 
které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce a cizí strávníci); 

 
2. stupeň 

Distanční výuka 
VÝUKA 
- třídy 6. – 9. ročníku se nadále povinně vzdělávají distanční výukou (rozsah 3-4 vyučovacích 

online hodin denně + samostudium); 
 



 
 
KONZULTACE 
- jsou umožněny individuální konzultace pro znevýhodněné žáky 2. stupně (vždy pouze 

jeden žák a jeden pedagogický pracovník) O organizaci rozhoduje ředitelka školy 
s ohledem na vzdělávací potřeby žáka  

- žákům 9. ročníků jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace k přípravě na přijímací 
zkoušky na SŠ v max. počtu 6 osob;  

TESTOVÁNÍ 
- antigenní testování neprobíhá v případě individuálních konzultací ; 
STRAVOVÁNÍ 
- pro distanční výuku nadále platí možnost odběru obědů do jídlonosičů u výdejního okénka 

od ŠD; 
POHYB TŘETÍCH OSOB 
- pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 6. 4. 2021 
 
 
Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy  
 
 


