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INFORMACE K VÝUCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ  

OD STŘEDY 14. DO PÁTKU 23. ŘÍJNA 2020 

 

Vážení rodiče, 

na základě krizového opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 bude výuka žáků 1. stupně ZŠ 

upravena na období od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 následujícím způsobem: 

A. Organizace výuky 

 V období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se žáci 1. až 5.  ročníku ZŠ budou vzdělávat 

distančním způsobem na dálku z domova. 

 Distanční výuka bude realizována kombinací online výuky přes MS TEAMS a domácích 

úkolů zadávaných také přes MS TEAMS. 

 Pro distanční výuku žáků 1. stupně ZŠ  bude pro každou třídu stanoven zvláštní rozvrh, 

který najdete v příloze této zprávy. Rozvrh distanční výuky si budete moci zobrazit také 

v systému Bakaláři - nástěnka třídy. 

 Distanční výuka bude začínat každý všední den nejdříve v 8:00 hodin a bude končit 

nejpozději v 14:00 hodin. Online vyučovací hodina bude trvat 40 minut. Každá 

vyučovací hodina bude začínat ve stanoveném čase, který je uveden v upraveném 

rozvrhu pro distanční výuku. 

 Žáci, kteří nemají možnost účastnit se online výuky přes MS TEAMS, si mohou učební 

materiály a úkoly vyzvednout ve škole vždy v úterý od 8:00 do 10:00 hodin.  

B. Zapojení žáků do distanční výuky 

 Zapojení žáků do distanční výuky je podle ustanovení školského zákona pro žáky 

povinné. 

 Pokud se žák nemůže účastnit online výuky z technických důvodů (žák nemá technické 

vybavení pro online výuku, nemá přístup k internetu apod.), sdělí tuto skutečnost rodič 

v předstihu třídnímu učiteli. Následně si žák nebo rodič  vyzvedne ve škole učební 

materiály a úkoly na celý týden ve škole v uvedeném čase, splní je samostatně doma  
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a odevzdá další týden po dohodě s příslušným učitelem. V případě potřeby je možné 

domluvit se s příslušným učitelem na individuální konzultaci.  

 Jakoukoliv jinou absenci v distanční výuce je nutné omlouvat v souladu se školním 

řádem tak, jak jste zvyklí při běžném provozu školy. 

 Pokud rodič žáka z distanční výuky do 3 dnů od začátku absence neomluví, bude tato 

absence považována za neomluvenou a řešena stanoveným způsobem. 

 Pro komunikaci s třídním učitelem a dalšími učiteli používejte, prosím, přednostně 

školní systém Bakaláři.   

C. Stravování žáků 

 Pokud žák plní povinnou školní docházku distančně (z domova), nemá dle stanoviska 

odboru školství Krajského úřadu LK na školní stravování nárok. Odebírání obědů za 

nedotovanou plnou cenu je možné si domluvit s pracovníky Školní jídelny Frýdlant. 

D. Provoz školní družiny a DDM 

 Provoz školní družiny a DDM je v období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020  na základě 

mimořádného opatření přerušen. 

E. Ošetřovné 

 Potvrzení o uzavření školy nebude školou vydáváno. Dle informace zveřejněné na 

portálu MPSV bude toto potvrzení nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce. 

F. Volno v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 

 Na 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT organizační změnou dva volné dny, které budou 

předcházet státnímu svátku a podzimním prázdninám. Žáci tedy budou doma celý 

týden od 26. do 30. 10. 2020. Ani v tomto týdnu nebude pro žáky zajištěna školní 

družina. Žáci by měli nastoupit do školy v pondělí 2. 11. 2020. 

V případě jakýchkoliv změn v organizaci výuky Vás budeme obratem informovat. Aktuální 

obecné  informace jsou průběžně zveřejňovány na webových a FB stránkách školy. Ohledně 

informací ke konkrétní třídě nebo žákovi se, prosím, obracejte na třídního učitele nebo učitele 

příslušného předmětu.      

Věříme, že se nám povede tuto složitou situaci společně úspěšně zvládnout! 

Ve Frýdlantu 13. 10. 2020     Kolektiv pedagogů ZŠ Frýdlant  


