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Vážení rodiče, 

níže Vám předkládáme informace k odloženému zahájení školního roku 2020/2021 v naší škole. 

 

Zahájení školního roku 

 Školní rok 2020/2021 začíná na všech pracovištích ZŠ Frýdlant ve středu 9. 9. 2020 v 8.00 hodin. 

 Na pracovištích ZŠ Purkyňova a ZŠ Bělíkova bude výuka probíhat prezenčně ve škole. 

 Na pracovišti ZŠ Husova bude pro žáky 1. stupně probíhat výuka prezenčně ve škole, pro žáky 2. 

stupně bude výuka zajištěna distanční formou (kombinace on-line výuky přes TEAMS a zadávání 

domácích úkolů prostřednictvím e-mailu).   

Konec vyučování od středy 9. 9. do pátku 11. 9. 2020 

 Žáci 2. – 5. ročníku na všech pracovištích 

ve středu 9. 9.    konec výuky po 3. vyučovací hodině (10.35 ZŠ PUR, 10.45 ZŠ HUS, BĚ) 

ve čtvrtek 10. 9.  konec výuky po 4. vyučovací hodině (v 11.40) 

v pátek 11. 9.   konec výuky podle stálého rozvrhu 

 Žáci 6. – 9. ročníku pracoviště Purkyňova 

ve středu 9. 9.   konec výuky po 4. vyučovací hodině (v 11.40) 

ve čtvrtek 10. 9.  konec výuky podle stálého rozvrhu bez odpoledního vyučování 

v pátek 11. 9.   konec výuky podle stálého rozvrhu 

 Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Husova 

ve středu 9. 9.  on-line výuka přes TEAMS od 8:00 do 11:00 + plnění zadaných domácích úkolů 

ve čtvrtek 10. 9. on-line-výuka přes TEAMS od 8:00 do 11:00 hodin + plnění zadaných domácích úkolů 

v pátek 10. 9.   plnění zadaných domácích úkolů  

v pondělí 14. 9. on-line výuka  přes TEAMS od 8:00 do 11:00 + plnění zadaných domácích úkolů  

Výuka pro žáky 1. tříd 

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků i rodičů začíná výuka žáků 1. ročníku od středy 9. 9. do pátku  

11. 9. 2020 na všech pracovištích školy až od 8.10 hodin, pouze v 1. B na ZŠ Bělíkova od 8.30 hodin. 

ve středu 9. 9.   konec výuky po 1. vyučovací hodině (8.45 – 9.00) 

ve čtvrtek 10. 9.  konec výuky po 2. vyučovací hodině (9.40) 

v pátek 11. 9.   konec výuky po 3. vyučovací hodině (10:30 ZŠ PUR, 10:45 ZŠ HUS, BĚ) 

Od 14. 9. bude výuka v 1. ročníku probíhat podle stálého rozvrhu hodin (každý den 4 vyučovací hodiny). 
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Provoz školní družiny 

 Školní družina bude otevřena pro přihlášené žáky od středy 9. 9. 2020 bez omezení na všech 

pracovištích.  

 Ranní družina je v provozu od 6.00 do 7.40 hodin a odpolední od 11.40 do 16.30 hodin. 

 V týdnu od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020 bude pro přihlášené žáky školní družina zajištěna ihned po 

dřívějším skončení vyučování. 

 

Ukončení dopolední výuky a obědy ve školních jídelnách 

 Přestávky na oběd budou v tomto školním roce pro žáky upraveny tak, aby docházelo k co 

nejmenšímu kontaktu žáků z různých ročníků v jídelně.  

 Proto může nastat v některých třídách posun konce dopoledního vyučování až o 20 minut oproti 

stálému rozvrhu. Informace o konci dopoledního vyučování v jednotlivých dnech a třídách zašlou 

třídní učitelé zákonným zástupcům. 

 Přihlašování, odhlašování žáků na obědy, platby a ostatní záležitosti související se školní 

stravováním řeší pracovníci školní jídelny Frýdlant na telefonu 482 312 235.  

 

Zrušení úvodních třídních schůzek 

 Třídní schůzky plánované na úterý 8. 9. 2020 jsou z preventivně-bezpečnostních důvodů zrušeny. 

 Informace, které se týkají jednotlivých tříd, zasílají třídní učitelé na e-mailovou adresu zákonných 

zástupců.  

 Rodiče se mohou pro doplňující informace obracet mailem na své třídní učitele, mohou také využít 

telefonní kontakty do školy. E-maily zaměstnanců školy jsou ve formátu 

jmeno.prijmeni@zsazusfrydlant.cz. 

 Ve čtvrtek 1. 10. od 15.00 hodin, pokud to epidemiologická situace dovolí, budou první konzultační 

hodiny pro zákonné zástupce. 

 

Vybraná bezpečnostní opatření ve škole v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 

 Osoby vstupující do prostor školy (kromě žáků) musí mít při vstupu do školy a při kontaktu 

s dalšími osobami zakryté dýchací cesty rouškou. 

 Každý, kdo vstupuje pro školy, provede u vstupu desinfekci rukou. 

 Do školy vstupují pouze zdravé osoby (žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvy) bez příznaků 

infekčních onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, 

bolesti svalů a kloubů, průjem…). 

Kompletní přehled všech bezpečnostních pravidel a opatření je k dispozici na webových stránkách 

školy.   

 

Ve Frýdlantu 8. 9. 2020                Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy  


