
Informace pro rodiče a žáky 1. stupně k obnovení přítomnosti žáků ve škole 

(vychází z metodiky MŠMT o ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního 

roku 2019/2020) 

Žáci budou rozděleni do skupin (ve skupině nejvíce 15 žáků) – tyto skupiny jsou 

neměnné po celou dobu pobytu žáků ve škole až do 30.6.2020 

Každé skupině je přidělen jeden pedagog na dopolední pobyt a jedna vychovatelka nebo 

asistentka na odpolední pobyt 

 

1. Cesta do školy 

- Zakrytí úst a nosu rouškou, doporučené dvoumetrové rozestupy 

 

2. Pohyb před školou a vstup do budovy 

- Zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení doporučených rozestupů 

- Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník a odvede je do školy (o 

časových nástupech a organizaci budete informováni v týdnu od 18.5. do 22.5.) 

- Před vstupem do budovy si žáci vydezinfikují ruce 

- Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 

3. V budově školy 

- Žáci a zaměstnanci ve společných prostorách nosí roušky 

- Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich odložení 

- Při dopoledním pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře své třídy 

- Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla 

 

4. Ve třídě 

- Při příchodu do třídy si každý žák vydezinfikuje ruce 

- Skupiny žáků jsou utvořeny předem a nelze je do 30. 6. měnit (ani v odpoledních 

hodinách) 

- Ve skupině bude 15 žáků, žáka nelze do skupiny zařadit později než k 25. 5. 

- Při pobytu ve třídě nemusí mít žáci ani pedagogický  pracovník roušku, pokud budou 

dodrženy doporučené rozestupy 

- Při sundání roušky si ji každý žák ukládá do sáčku 

- Při skupinové práci si musí roušku nasadit 

 

5. Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

- Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den 

- Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze ŠVP školy, cílem odpolední části je 

zajistit zájmové vzdělávání žáků, které vychází ze ŠVP školní družiny 

- Ranní družina není poskytována 

- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka 

delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech 

nepřítomnosti.  

- Výuka tělesné výchovy není možná 

- Nebudou možné žádné aktivity mimo areál školy 



- Žáci 1. – 3.  ročníků  budou mít výuku dopoledne 4 vyučovací hodiny 

- Žáci 4. – 5. ročníků budou mít  výuku dopoledne 5 vyučovacích hodin 

- Odpolední aktivity budou organizovány pro žáky nejdéle do 16 hodin 

 

6. Poskytování školního stravování 

- Žákům přihlášeným ke vzdělávání ve škole v rámci skupin je poskytováno školní 

stravování (podrobnější informace ke stravování budou zveřejněny na webu školy 

v sekci Školní jídelna) 

- Pokrmy a příbory bude žákům podávat personál jídelny 

- Roušku budou žáci odkládat do sáčku při samotné konzumaci jídla a pití 

- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce 

- Při stravování budou dodrženy rozestupy a při výdeji jídla se nebudou potkávat 

jednotlivé skupiny 

 

7. Provoz školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020  

- Provozní doba školy bude pro žáky denně od 7:45 do 16:00 

- Zájem o docházku žáků nahlaste do 15.5. prostřednictvím dotazníku, který je přílohou 

zprávy v Bakalářích. Tento vyplněný dotazník lze také zaslat na email 

zastupce1@skolafren.cz 

- Podrobné informace k organizaci, času nástupu do školy, apod. vám budou rozeslány 

přes Bakaláře týden před nástupem žáků do školy 

- U žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky ve škole, nadále probíhá  

vzdělávání na dálku 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka pověřenému pedagogickému 

pracovníkovi čestné prohlášení, které je zákonným zástupcem podepsané.  

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepředloží nebo nepodepíše, nebude žákovi osobní 

účast ve škole umožněna. 

Čestné prohlášení je přílohou těchto informací. 

 

Ing. Josef Stieborský 

ředitel školy 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 5. května 2020 
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