
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 
 

Vážení rodiče, 

rád bych Vás touto cestou informoval o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní 

přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den 

do 26. 6. 2020 (na 29. a 30. 6. bylo avizováno ředitelské volno, které i nadále platí). Přihlášení 

žáka do školy je dobrovolné. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), však nesmí do školy vstoupit. 

Kromě přípravy vzdělávacích aktivit ve škole bude nadále probíhat také dálková výuka. 

V souladu s dokumentem o ochraně zdraví a provozu základních škol, který vydalo MŠMT, 

budou ve škole zpřísněná hygienická pravidla. Upozorňuji Vás tímto na to, že je žáci budou 

muset dodržovat. Při pohybu ve společných prostorách školy budou muset žáci nosit roušky, 

zakrytá ústa a nos budou muset mít i před budovou školy; před školou i ve škole budou muset 

dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné; budou muset mít ve škole minimálně 

2 roušky na den a sáček na uložení roušky (roušky i sáček zajistí zákonný zástupce); neprodleně 

po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí žák použít dezinfekci na ruce; nebude možné, 

aby se setkávali žáci z různých skupin. Celý dokument si můžete přečíst zde. Opakované 

nedodržování stanovených pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 

žáka ze skupiny či všech vzdělávacích aktivit (škola na nedodržování pravidel prokazatelně 

upozorní zákonného zástupce žáka).  

Obědy budou zajištěny pro žáky, jejichž rodiče o to v přihlášce projeví zájem. V případě 

nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit do 7:15 prostřednictvím 

portálu www.strava.cz, sms na číslo 728 689 097 nebo e-mailem na adresu 

jidelna@zsmozartova.cz. 

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Skupiny budou 

stanoveny podle složení přihlášených žáků (nemusí tedy odpovídat třídě ani ročníku, který žák 

navštěvuje). Při vytváření skupin budeme přihlížet k odebírání obědů (např. může vzniknout 

skupina žáků, kteří nebudou chodit do školní jídelny) a nahlášenému odchodu ze školy. Složení 

skupin je neměnné po celou dobu přípravy. Ke každé skupině bude přiřazen pedagogický 

pracovník (učitel, vychovatel nebo asistent pedagoga). Upozorňuji, že se nemusí jednat 

o pedagoga, který všechny žáky v dané skupině běžně vyučuje.  

Dopolední vzdělávání bude probíhat od cca 8 hodin. Odpolední zájmové činnosti budou 

ukončeny v 16 hodin. Upozorňuji, že podle počtu přihlášených žáků 1. stupně zohledníme 

personální možnosti školy. Je možné, že budeme nuceni zkrátit provozní dobu. O tomto budou 

vyrozuměni zákonní zástupci přihlášených žáků. Způsob vyzvedávání žáků oznámí zákonný 

zástupce škole na přihlášce. 

O přesném zařazení do skupiny, čase zahájení a o místě srazu Vás budeme informovat 

prostřednictvím Bakalářů ve čtvrtek 21. 5. 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
http://www.strava.cz/
mailto:jidelna@zsmozartova.cz


V případě absence žáka ve výuce je zákonný zástupce povinen o neúčasti žáka informovat 

školu před začátkem vyučování jednou z uvedených cest: 1. SMS na telefonní číslo 731 449 

106; 2. e-mail na adresu: skola@zsmozartova.cz; 3. přes aplikaci Bakaláři; 4. na tel. čísle 

483 737 920. Absenci neoznamujte své dosavadní třídní učitelce / třídnímu učiteli, protože 

tato / tento nemusí být přiřazen ke skupině Vašeho dítěte! 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. 

Pokud budete chtít, aby se Vaše dítě účastnilo vzdělávacích aktivit ve škole, vyplňte a do školy 

doručte do pondělí 18. 5. přihlášku. Vyplněná přihláška musí být podepsaná zákonným 

zástupcem. Přihláška je ke stažení zde. Včas nepřihlášení žáci nemohou být vpuštěni do školy! 

Do přihlášky uvede rodič svůj funkční e-mail. Na něj pak rodičům, kteří ještě nemají přístup do 

Bakalářů, přijdou přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři. Ta pak bude sloužit k další 

komunikaci s rodiči. 

Do budovy školy je kromě žáků a zaměstnanců všem jiným osobám vstup zakázán (rodiče si 

případnou schůzku domluví předem telefonicky nebo e-mailem). 

V případě vysokého počtu přihlášených žáků, který překročí personální a organizační 

možnosti školy, budou přijímáni ke vzdělávacím aktivitám školy žáci podle věku v řazení od 

nejmladších po nejstarší.  

Případné dotazy pište na adresu skola@zsmozartova.cz. 

 

Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

https://www.zsmozartova.cz/dokumenty/jine/prihlaska_1st.pdf
mailto:skola@zsmozartova.cz

