
Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku k obnovení osobní přítomnosti žáků ve 

škole a k hygienickým a provozním podmínkám s nimi souvisejícími 
(vychází z manuálu MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního 

roku 2019/2020) 

 

1. Cesta do školy a zpět 

 Zakrytí nosu a úst rouškou, dodržení doporučených odstupů 2 metry. 

 

2. Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy 

 Zakrytí nosu a úst rouškou, dodržení doporučených odstupů. 

 Žáky vyzvedává před školou pověřený pedagogický pracovník, který je organizuje 

do skupiny a odvádí do školy. 

 Totéž platí pro režim odchodu žáků ze školy. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

 

3. V budově školy 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

 V průběhu dopoledního pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře 

své třídy. 

 Přesuny žáků po chodbách zajišťuje přímo nebo dohledem pověřený pedagogický 

pracovník v souladu s mimořádnými opatřeními. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované 

porušení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem 

k vyřazení žáka ze skupiny. 

 

4. Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. 

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je po celou dobu do 30. 6. 2020 

neměnné. 

 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 

 Vyučující u jedné skupiny žáků se mohou střídat (ve vztahu k přípravě daného 

předmětu). 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15, podmínkou je jeden žák v lavici. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, 

za podmínky doporučeného rozestupu. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 

5. Vzdělávací aktivity žáků 9. ročníku 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 Obsahem vzdělávání je učivo především z předmětů na přijímací zkoušky, cílem je 

především příprava na přijímací zkoušku. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy v rámci dané skupiny.  

 V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného 

zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 

docházet. 



 Žáci 9. ročníku se budou vyučovat v dopolední části 3 vyučovací hodiny (český 

jazyk, matematika a jeden z hlavních předmětů, který se bude střídat). 

 V případě zájmu je možné tuto časovou dotaci navýšit o další hodiny hlavních 

předmětů. 

 V týdnu od 11. 5. 2020 bude vyučování pro žáky organizováno od 2. vyučovací 

hodiny a bude končit časovým rozvrhem 4. vyučovací hodiny, tj. od 8.45 do 11.30. 

Při příchodu do školy se žáci shromáždí před vstupem do budovy na školním dvoře 

15 minut před zahájením vyučování, tj. v 8.30, kde žáky vyzvednou pověření 

vyučující. Při shromáždění žáků nutno dodržovat doporučené rozestupy. 

 

6. Poskytování školního stravování 

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

stravování (zájemci o stravování ve ŠJ uhradí platbu za obědy za měsíc květen 

2020 v hotovosti v kanceláři ŠJ do pátku 15. 5. 2020, cena 1 oběda je 26 Kč). 

 Pokrmy na tácku včetně čistých příborů vydává žákům personál ŠJ. 

 V jídelně se při výdeji jídla nepotkávají žáci z různých skupin, dbá se na zajištění 

doporučených rozestupů. 

 Při samotné konzumaci jídla a pití žáci odkládají roušku do vlastního sáčku. 

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

 

7. Čestné prohlášení 

 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka pověřenému 

pedagogickému pracovníkovi čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin. Čestné 

prohlášení se předkládá podepsané v listinné nebo elektronické podobě 

(výjimečně je možné podepsat první den před vstupem žáka do školy na místě). 

Předložení podepsaného čestného prohlášení může být zajištěno prostřednictvím 

žáka. 

 Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepředloží nebo nepodepíše, nebude 

žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 Čestné prohlášení je přílohou těchto informací. 

 

8. Různé 

 Provozní doba školy bude pro žáky od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 denně v čase od 

7.15 do 16.00 (rozšířená doba se týká žáků 1. stupně a odpoledního provozu školní 

družiny od 25. 5. 2020). 

 Zájem o docházku žáků 9. ročníku do školy sleduje dotazník rodičům těchto žáků 

ze dne 1. 5. 2020. Pokud dojde u rodičů ke změně jejich původního rozhodnutí 

vyjádřeného v dotazníku, nahlásí tuto změnu třídnímu učiteli svého dítěte 

nejpozději do 7. 5. 2020. 

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

vzdělávání na dálku (v rozsahu odpovídajícím prezenční výuce, kterou docházející 

žáci plní ve škole). 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 4. 5. 2020                             

 RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy 
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