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

 
V Jablonci nad Nisou dne 13. 11. 2020 

 

Organizace výuky od 18. listopadu 2020 
 
Vážení rodiče, 

podle zpráv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (vše by mělo být potvrzeno 

vládou ČR) bude výuka od 18. listopadu 2020 na Základní škole Jablonec nad Nisou – Mšeno, 

Mozartova 24 probíhat následujícím způsobem: 

• pro žáky 1. a 2. ročníku bude obnovena povinná prezenční výuka 

• pro žáky 3. až 9. ročníku pokračuje vzdělávání distančním způsobem 

Distanční způsob výuky je blíže popsán v pokynu ředitele školy k distančnímu vzdělávání z 9. 10. 2020,  
který byl již dříve rozeslán prostřednictvím elektronické žákovské knížky a též zveřejněn na webu školy. 
 
Vyučování žáků 1. a 2. ročníku 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ve společných 
prostorách roušku po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme, vybavte své děti na každý den třemi 
funkčními rouškami (dopoledne, odpoledne, náhradní). 
 
Ranní příchod žáků do školy bude hlavním vchodem od 7:40 do 7:55; rodiče do budovy nevstupují. 
Vyučování začíná a končí podle rozvrhu. Vyučování povedou zejména třídní učitelé. U dalších učitelů může 
dojít ke změnám. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin s ohledem na nařízení a doporučení škole 
nadřízených orgánů. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy 
budou využity podle potřeb výuky. Hodiny anglického jazyka nebudou děleny do skupin. 
 
Vzhledem k častému větrání žádáme rodiče, aby vhodně oblékli své děti. 
 
Provoz školní jídelny 

Žáci 1. a 2. ročníku mají automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné 
odhlásit obědy běžným způsobem (vše je popsáno na webu školy v sekci školní jídelna). 
 
Žáci 3. až 9. ročníku si mohou oběd vyzvednout v čase 13:15 – 13:30 do jídlonosičů po předchozím 
včasném přihlášení prostřednictvím portálu www.strava.cz. Není možná konzumace oběda v jídelně. 
 
Provoz školní družiny 

Ranní družina nebude otevřena vzhledem k nemožnosti dodržení homogenních skupin žáků podle tříd. 
Škola nabízí od 7:00 pedagogický dohled nad přítomnými žáky řádně přihlášenými do školní družiny. 
Příchozí žáci se řídí pokyny pedagoga u hlavního vchodu do školy. 
 
Odpolední družina bude v provozu do 16:30 (resp. do 17:00 v pondělí a ve středu). 
 
Žádáme rodiče, aby děti měly vhodné oblečení na pobyt venku. 
 
  
Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

http://www.strava.cz/

