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

 
V Jablonci nad Nisou dne 9. 10. 2020 

 

Organizace výuky od 12. do 27. října 2020 
 
Vážení rodiče,  

v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření bude 

výuka od 12. října 2020 do 25. října 2020 na Základní škole Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, 

probíhat následujícím způsobem: 

• v týdnu od 12. října do 16. října 2020 se prezenční výuky ve škole účastní žáci 6. a 7. ročníku  
(žáci 8. a 9. ročníku se vzdělávají distančním způsobem) 

• v týdnu od 19. října do 23. října 2020 se prezenční výuky ve škole účastní žáci 8. a 9. ročníku 
(žáci 6. a 7. ročníku se vzdělávají distančním způsobem) 

• žáků prvního stupně (1. – 5. ročník) se distanční výuka netýká, ti se účastní prezenční výuky  
po oba týdny 

 
V období od 12. října 2020 do 25. října 2020 se budou hodiny tělesné výchovy na druhém stupni a hodiny 

hudební výchovy na obou stupních konat, pouze budou vyloučeny zakázané aktivity. Podle informací 

z MŠMT (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1) nejsou vyloučeny 

venkovní aktivity, např. procházky. 

 
V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020  

• nekoná zájmové vzdělávání (tj. nekonají se ve škole žádné kroužky, žádná vzdělávací činnost 
včetně přípravy na vyučování) 

• zakazuje provoz tělocvičen, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání 
v základních školách 

 
S účinností od 26. října do 27. října 2020 se podle usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 

č. 997 o přijetí krizového opatření zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na základním 

vzdělávání. Podle informací z MŠMT (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1) 

v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

 
Všem žákům, kteří se vzdělávají distančně, byly po dobu distančního vzdělávání odhlášeny obědy.  

Žáci, kteří se výuky účastní prezenčně, se stravují v běžném režimu. 

 
Vzhledem k nařízení orgánů státu může dojít k úpravě konce vyučování. O změnách budou rodiče 

informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 
Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 
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