
Informace k rotační výuce 10.-14. 5. 2021 

Prezenční výuku budou mít žáci: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C a 9.D 

Distanční výuku budou mít žáci: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D 

Vstup do budovy školy: 

- Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 5.C a 8.C hlavním vchodem (od 7.30). 

- Žáci 8.A, 8.B, 9.A, 9.B a 9.C vchodem pro 2. stupeň (od 7.30). 

- Vstup pro testování žáků 1.-3. tříd, u kterého budou chtít být přítomni rodiče, bude 

umožněn v 7.20 (po tomto čase již rodiče do školy vpuštěni nebudou). Prosíme rodiče 

o zvážení, zda je jejich přítomnost nutná, děti zvládají testování ve třídách za pomocí 

paní učitelky a paní asistentky velmi dobře. 

- Ranní družina: vstup (i odpolední převzetí dětí) hlavním vchodem (žádáme rodiče, 

aby se svými dětmi nevstupovali do školy). 

Zahájení výuky: 

- Všechny třídy v 8.00. 

Konec vyučování: 

- Z důvodu minimalizace kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd byly upraveny časy konce 

poslední vyučovací hodiny. 

Třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1.B 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 

2.B 11.40 11.40 12.15 12.15 11.40 

3.B 12.20 12.20 12.30 12.30 12.20 

4.B 12.20 12.20 12.30 12.30 12.20 

5.B 12.35 12.35 12.45 12.45 12.35 

5.C 12.35 12.35 12.45 12.45 12.35 

8.A 13.40 13.20*13.50 13.30 13.10*13.40 13.20 

8.B 13.30 13.40*14.00 13.20 13.20*13.50 13.10 

8.C 13.30 13.40*14.00 13.40*14.00 13.10 13.20 

9.A 13.10 13.30 13.40*14.00 13.40*14.00 13.30 

9.B 13.40 13.20 13.20 13.30*14.00 13.10 

9.C 13.20 13.30 13.30 13.30*14.00 13.40 

9.D 13.20 13.10 13.10*13.40 13.20*13.50 13.30 

*začátek odpoledního vyučování 

Rozvrh hodin: 

- Zůstává stejný, pouze 5. třídy bez 6 vyučovací hodiny (jedná se pouze o jednu vyučovací 

hodinu týdně). 

Školní družina: 

- Bude zachována homogennost skupin (v oddělení ŠD budou pouze žáci jedné třídy). 

- Provoz ŠD: 6.00 – 16.30. 

- Celodenní družina pro děti zaměstnanců IZS v týdnu distanční výuky (6.00-15.00): 



o u nových zájemců prosíme o zaslání:  

 žádosti o zařazení do celodenní družiny  

 informací o době příchodu a odchodu dětí 

 potvrzení zaměstnavatele o tom, že zákonný zástupce patří do skupiny 

zaměstnanců IZS 

o děti ať u sebe mají přístupové údaje pro online výuku. 

- Z organizačních důvodů není možná účast dětí ve školní družině žákům 5. tříd 

(s výjimkou celodenní družiny v týdnu, kdy má žák distanční výuku). 

Testování na covid-19: 

- Žáci 1. stupně (bez přítomnosti rodičů): v pondělí ve třídách 1. vyučovací hodinu. 

- Žáci 1.-3. tříd (v případě, že rodič požaduje osobní přítomnost u testování): v pondělí 7.20 

ve školní aule (prosíme rodiče o zvážení, zda je jejich přítomnost nutná, děti zvládají 

testování ve třídách za pomocí paní učitelky a paní asistentky velmi dobře). 

- Žáci v ranní družině: v pondělí ihned po příchodu do družiny. 

- Žáci 2. stupně: v pondělí a ve čtvrtek ve třídách 1. vyučovací hodinu. 

- Žáci, kteří nastoupí v daném týdnu poprvé do školy mimo oficiální testovací dny: v 7.40 

(prosíme o dochvilnost) ve školní aule. 

- Testování nemusí absolvovat žáci, kteří mají dle škole dodaného oficiálního potvrzení 

maximálně 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. 

Změny v organizaci proti běžné výuce: 

- Po celou dobu výuky zachována homogenita skupin (nebudou se vytvářet skupiny z více tříd). 

- Tělesná výchova: cvičit lze pouze ve venkovních prostorách (žáci ať si v den, kdy mají TV, 

přinesou cvičební úbor a venkovní cvičební obuv) 

- Hudební výchova: bez zpěvu. 

Stravování:  

- Žáci na distanční výuce: pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.20. 

- Strávníkům platících inkasem, kteří budou mít v daném týdnu prezenční výuku, bude strava 

automaticky přihlášena (v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na e-strava nebo 

telefonicky na 558 443 138). 

- Cizí strávníci: výdejové okénko (boční vchod) v době od 11.00 do 11.30. 

Hygiena: 

- Při vstupu do školy, ve všech třídách a na toaletách k dispozici dezinfekce rukou. 

- Pravidelné větrání na začátku a uprostřed hodiny. 

- Všichni zaměstnanci respirátory (FFP2 nebo KN95). 

- Všichni žáci respirátory (FFP2 nebo KN95) nebo chirurgické roušky (prosíme zejména u 

menších dětí o úpravu velikosti). 

 

Ve Frýdku-Místku dne 5. 5. 2021 

 

Mgr. Lukáš Synek, ředitel 


