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Ve Frýdlantu 7. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

včera, 6. dubna 2021, rozhodla vláda ČR o změnách v provozu škol od pondělí 12. dubna 

2021. Níže Vám představujeme prvotní organizační informace. Škola dnes dopoledne 

obdržela z MŠMT soubor metodických pokynů k testování dětí a žáků ve školách, informace o 

organizačních podmínkách prezenčního vzdělávání, bezpečnostních a hygienických pravidlech 

pro pobyt žáků ve škole. V průběhu dneška a zítřka informace zpracujeme a provoz školy 

organizačně připravíme na návrat dětí a žáků do školy.  

S konkrétními informacemi k organizaci a průběhu testování dětí a žáků a dalšími souvisejícími 

opatřeními Vás seznámíme v samostatné zprávě.  

A. Provoz mateřské školy 

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), nastoupí zpět 

k prezenčnímu vzdělávání v mateřské škole. Vzdělávání bude probíhat v homogenních 

skupinách v maximálním počtu 15 dětí. Otevřena budou všechna pracoviště MŠ Frýdlant. 

Provozní doba jednotlivých pracovišť MŠ zůstává beze změn od 6:00 do 16:30 hodin. 

Mladší děti zůstávají bohužel doma. Rodiče mladších dětí budou moci i nadále čerpat 

ošetřovné z důvodu uzavření školy.  

 

B. Provoz základní školy 

1. Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) 

Žáci 1. stupně ZŠ se budou vzdělávat v režimu týdenních rotací. Jeden týden se budou žáci 

učit prezenčně ve škole podle běžného rozvrhu hodin, další týden bude probíhat distanční 

výuka dle stanoveného rozvrhu online výuky z domova. V dalším týdnu se způsob výuky 

vymění. Rodiče žáků mladších 10 let budou moci na období, kdy se jejich dítě vzdělává 

distančně z domova, čerpat ošetřovné.  

 

Rozpis prezenční výuky žáků 1. stupně ZŠ ve škole 

a) Týden od 12. do 16. 4. 2021 

ZŠ Bělíkova  1.A, 1.B, 4.A, 5.A 

ZŠ Husova  1.C, 3.C, 5.D 

ZŠ Purkyňova  1.E, 4.F, 5.E 

b) Týden od 19. do 23. 4. 2021 

ZŠ Bělíkova  2. A, 3.A, 3.B 

ZŠ Husova  2.C, 4.C, 5.C  

ZŠ Purkyňova  2.E, 3.E, 4.E 

V dalších týdnech se bude prezenční a distanční výuka střídat stejným způsobem, pokud 

vláda ČR nerozhodne jinak.  
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2. Žáci 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník) 

Žáci 2. stupně ZŠ pokračují i nadále v distanční výuce z domova. Žákům 9. ročníku budou 

v případě zájmu v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školy nabídnuty osobní 

konzultace ve škole ve skupinách po max. 6 žácích. Organizační informace k osobním 

konzultacím budou zájemcům upřesněny v průběhu příštích dní v rámci online výuky 

volitelného vyučovacího předmětu Cvičení z českého jazyka a matematiky.  

 

C. Provoz školní družiny 

Školní družina bude od pondělí 12. 4. 2021 v provozu pouze pro žáky 1. až 3. ročníku ZŠ. 

Důvodem je nutnost zachování homogenity jednotlivých skupin a s tím související 

omezené personální možnosti školy. Školní družina bude v provozu každý pracovní den od 

6:00 do 7:40 a od 11:40 do 16:30 hodin.  

 

D. Školní stravování   

Všichni žáci 1. stupně ZŠ budou mít od pondělí 12. 4. 2021 obědy automaticky přihlášené. 

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně ve škole, budou na obědy chodit s pedagogy tak, 

jak jste zvyklí. Žáci, kteří budou mít distanční výuku, si mnohou obědy odebrat na 

jednotlivých pracovištích školní jídelny do vlastních jídlonosičů každý pracovní den od 

13:00 do 13:15 hodin. Pokud nebudou mít rodiče žáků 1. stupně o odběr obědů zájem, 

je nutné obědy žákům odhlásit (elektronicky, e-mailem nebo telefonicky u pracovníků ŠJ 

Frýdlant). Pro zrušení objednávky obědů od pondělí 12. 4. 2021 je nutné obědy odhlásit 

nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 8:00 hodin.  

 

Žáci 2. stupně ZŠ mají obědy automaticky odhlášené. Žáci 2. stupně, kteří chtějí v průběhu 

distanční výuky obědy odebírat, si musí obědy přihlásit u pracovníků Školní jídelny Frýdlant 

stejným způsobem jako doposud. Výdej obědů do vlastních jídlonosičů probíhá na 

jednotlivých pracovištích školní jídelny každý pracovní den od 13:00 do 13:15 hodin. 

 

E. Provoz ZUŠ    

Individuální prezenční výuka žáků ZUŠ bude probíhat v režimu 1 žák – 1 učitel. Výuka 

hudební nauky, přípravné hudební výchovy, sborového zpěvu a nehudebních oborů bude 

i nadále pokračovat distanční formou. 

 

F. Provoz DDM  

Zájmové aktivity DDM Frýdlant nejsou prozatím povolené. Výjimkou jsou individuální 

konzultace v logopedické poradně paní PhDr. Miloslavy Paclíkové. Logopedická poradna 

zahajuje svůj provoz v pátek 16. 4. 2021.  
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G. Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí 

V době vzniku tohoto informačního materiálu neměla škola k dispozici nařízení hejtmana 

LK o poskytování péče dětem rodičů vybraných profesí od pondělí 12. 4. 2021. Informace 

aktualizujeme, jakmile obdržíme oficiální informace a pokyny.  

 

H. Provoz Dětské skupiny Koťata 

Škola zatím nemá informace ze strany MPSV o případném otevření dětské skupiny od 

pondělí 12. 4. 2021. Pokud vláda ČR nerozhodne jinak, zůstane dětská skupina i nadále 

uzavřená. V případě změny podmínek Vás budeme obratem informovat.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám provozu školy v týdnu od 12. 4. 2021 se obracejte 

na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206. Pokud budete 

potřebovat upřesnit informace k výuce, kontaktuje, prosím, třídní učitele nebo učitele daných 

vyučovacích předmětů. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

               ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


