
Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
 

Informace pro zákonné zástupce a žáky o provozních a hygienických podmínkách  

od 4. 1. 2021 

(vychází z informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021) 

1. a 2. ročník 

1) Příchod ke škole, vstup do budovy ZŠ a pohyb ve škole 

• Zakrytí nosu a úst rouškou, dodržování rozestupů. 

• Provoz školy a dohled je zajištěn od 7:00 hodin. Lze zvonit na zvonek #5, #6, #1. 

• Po přezutí se žáci nezdržují v šatnách a přechází do svých kmenových tříd, v níž je zajištěn dohled.  

• V budově školy všichni žáci, zaměstnanci a případné návštěvy mají povinnost nosit roušky po celou 

dobu pobytu ve škole. 

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

• Do budovy ZŠ vstupují žáci bez doprovázející osoby.  

• Ranní dohled v družině nebude do odvolání realizován (nelze zajistit homogenitu skupin). 

• V průběhu dopoledního pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře své třídy. 

• Přesuny žáků po chodbách zajišťuje přímo nebo dohledem pověřený pracovník školy v souladu 

s mimořádnými opatřeními. 

2) Vzdělávání žáků 

• Vzdělávání je organizováno každý pracovní den podle rozvrhu hodin včetně zajištění stravování podle 

hygienických pravidel. 

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

• V rámci třídy je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

3) Školní družina (ŠD) 

• Odpolední aktivity ve školní družině jsou žákům poskytovány do 16:00 v omezeném režimu. Z důvodu 

dodržení homogenity skupin budou oddělení ŠD rozdělena následovně: 

 

třída oddělení ŠD pedagog (kontakt) domovní zvonek 

I. A ŠD 1 Kateřina Hrnčířová 5# 

I. B ředitelna Mgr. Jitka Pajlíková (774 960 400) 1# 

II. A ŠD 3 Dita Kučerová 7# 

II. B ŠD 2 Bc. Jana Tataláková 6# 

 

Změny provozu ŠD jsou vyhrazeny s ohledem na personální podmínky. 

4) Poskytování školního stravování 

• Žáci 1. a 2. ročníku přihlášení ke školnímu stravování jsou od 4. 1. 2021 opět automaticky přihlášeni, 

stravují se ve školní jídelně přímo u stolu (prezenčně). 

• V jídelně se při výdeji jídel nepotkávají žáci z různých tříd, dbá se na zajištění doporučených rozestupů  

a platných hygienických podmínek. 

• Výdej obědů do jídlonosičů strávníkům 1. a 2. tříd lze možné zajistit pouze v době od 12:00 – 12:15 přes 

výdejní okénko ze dvora ZŠ. V tomto případě je nutné nahlásit požadavek vedoucí ŠJ telefonicky do 

13:30 hodin na den následující (732 321 366). 



Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

3. - 5. ročník 

1) Vzdělávání 

• Pro žáky 3. – 5. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

• Jsou umožněny individuální konzultace žáka ve škole (1 žák + 1 učitel). O organizace konzultací 

rozhoduje s ohledem na vzdělávací potřeby žáka ředitelka školy. 

2)  Poskytování školního stravování v době distančního vzdělávání 

• Žáci 3. – 5. ročníku přihlášeni ke školnímu stravování jsou v období distančního vzdělávání od 4. 1. 

2021 automaticky odhlášeni. 

• V případě zájmu o odběr stravy do jídlonosičů je nutné požadavek nahlásit vedoucí ŠJ telefonicky nebo 

přes systém e-strava do 13:30 hodin na následující den (tel: 732 321 366). Výjimečně je možné strávníka 

3.-5. ročníku přihlásit nejpozději 4. 1. 2021 do 7:00 hodin. 

• Není umožněna osobní přítomnost žáků ve školní jídelně. Výdej obědů do jídlonosičů strávníkům 3. - 5. 

tříd lze možné zajistit pouze v době od 12:15 – 12:30 přes výdejní okénko ze dvora ZŠ. 

O případných úpravách budeme zákonné zástupce informovat prostřednictvím e-mailů. 

Děkujeme za pochopení a dobrou spolupráci. 

 

V Trojanovicích 28. 12. 2020 

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 

 


