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

 
V Jablonci nad Nisou dne 26. 11. 2020 

č. j.: 475/20 

Organizace výuky od 30. listopadu 2020 
 
Vážení rodiče, 

v souladu s novým usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 o přijetí krizového 

opatření bude výuka od 30. listopadu 2020 na Základní škole Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, 

probíhat následujícím způsobem: 

 

 pro žáky 1. až 5. ročníku bude obnovena povinná prezenční výuka 

 pro žáky 9. ročníku bude obnovena povinná prezenční výuka 

 pro žáky 6. až 8. ročníku je nastaveno střídání povinné prezenční výuky a povinné distanční výuky: 

o v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020 (= sudý týden v plánu akcí školy) se prezenční 
výuky ve škole účastní žáci 7. B, 7. C, 8. A. 8. B a 8. C (žáci 6. A, 6. B, 6. C a 7. A se vzdělávají 
distančním způsobem) 

o v týdnu od 7. prosince do 11. prosince 2020 (= lichý týden v plánu akcí školy) se prezenční 
výuky ve škole účastní žáci 6. A, 6. B, 6. C a 7. A (žáci 7. B, 7. C, 8. A. 8. B a 8. C se vzdělávají 
distančním způsobem) 

o toto střídání žáků 6. – 8. ročníků (sudý x lichý týden podle plánu / přehledu akcí 
zveřejněném v eŽK a na webu školy) bude takto probíhat i v následujících týdnech! 

o distanční výuka bude probíhat v předmětech:  

 6. třída: český jazyk, matematika, anglický jazyk, fyzika, přírodopis, zeměpis 
a dějepis 

 7. třída: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, fyzika, přírodopis, 
zeměpis a dějepis 

 8. třída: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, chemie, fyzika, 
přírodopis, zeměpis a dějepis 

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 zveřejněn na webu školy. 
 
Vyučování žáků přítomných ve škole 

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 každý den třemi funkčními 
rouškami (dopoledne, odpoledne, náhradní). Přesné pokyny k nošení roušek během vyučování jsou dány 
příslušným pokynem ředitele školy. 
 
Ranní příchod žáků do školy bude hlavním vchodem od 7:40 do 7:55; rodiče do budovy nevstupují. 
Vyučování začíná a končí podle rozvrhu platného od 30. 11. 2020. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu 
hodin s ohledem na nařízení a doporučení škole nadřízených orgánů. Změny v rozvrhu vychází 
z personálních možností školy a povinnosti dodržení homogenních skupin žáků podle usnesení vlády ČR. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity 
podle potřeb výuky.  
 
Vzhledem k častému větrání žádáme rodiče, aby vhodně oblékli své děti. 
Až do odvolání zůstane zavřený školní bufet. 



Provoz školní jídelny 

Žáci, kteří jsou v režimu povinné prezenční výuky, 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, kteří jsou v režimu povinné distanční výuky, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů po 
předchozím včasném přihlášení prostřednictvím portálu www.strava.cz v čase 11:00 – 11:15. Není možná 
konzumace oběda v jídelně. 
 

Provoz školní družiny 

Ranní družina bude otevřena od 6:30 pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. 
 
Odpolední družina bude v provozu pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků, a to ve dnech školního vyučování 
do 16:30. 
 
Omezení počtu žáků v ŠD vychází z personálních možností školy a povinnosti dodržení homogenních skupin 
žáků podle usnesení vlády ČR. 
Úplata za ŠD bude upravena podle skutečných dnů provozu ŠD. Platba za 2. pololetí bude ponížena 
o částku k vrácení za 1. pololetí. 
 
Žádáme rodiče, aby děti měly vhodné oblečení na pobyt venku. 
 
  
Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

http://www.strava.cz/

