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Ve Frýdlantu 28. 12. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci,  

na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 přechází od pondělí 4. 1. 2021 
většina žáků ZŠ na distanční formu výuky. 

Níže uvádíme podrobné organizační informace: 

A. Žáci 1. a 2. ročníku 
 Žáci 1. a 2. ročníku pokračují v povinné prezenční výuce ve škole dle běžného rozvrhu.  

 Výuka tělesné výchovy a zpěvu bude nahrazena jinými výchovně-vzdělávacími aktivitami.  

 Provoz školní družiny je pro přihlášené žáky zajištěn každý všední den od 6:00 do 16:30 

hodin. Žáci budou po celou dobu ve školní družině v neměnných homogenních skupinách.  

 Pro přihlášené žáky budou zajištěné obědy ve školní jídelně. Obědy jsou přihlášeným 

žákům 1. a 2. ročníku od pondělí 4. 1. 2021 automaticky objednány (oběd č. 1). 

Ve škole platí pro žáky i nadále výšená bezpečnostní opatření a pravidla: 

 Do školy žáci vstupují pouze se zakrytými dýchacími cestami. Z tohoto důvodu žádáme 

rodiče, aby měl každý žák roušku nasazenu při vstupu do školy a zároveň jednu náhradní 

roušku v školní aktovce.  

 Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve školní družině, ve všech prostorách 

školy, jak ve třídě při výuce, tak ve společných prostorách.  

 Bude prováděna pravidelná dezinfekce a pravidelné větrání všech prostor školy.  

 Také bude omezeno setkávání žáků jednotlivých tříd a skupin. 

 Vstup třetích osob (rodiče, rodinní příslušníci, veřejnost) do prostor školy je možný jen 

v nezbytně nutných případech.  

  I nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření vyhlášená před uzavřením školy dne 14. 

10. 2020.  

 

B. Žáci 3. až 9. ročníku ZŠ 
 Žáci 3. až 9. ročníku přecházejí od pondělí 4. 1. 2021 na povinnou distanční výuku  

z domova. 

 Distanční výuka bude organizovaná ve stejné formě a rozsahu, na které jsou žáci zvyklí 

(kombinace online výuky a domácích úkolů). 



 
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

 
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 
Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant; tel.: 482 312 197; e-mail: podatelna@zsazusfrydlant.cz; web: www.zsazusfrydlant.cz 

 

 Rozvrh hodin online výuky budou mít žáci zveřejněný v Bakalářích v záložce „Rozvrh“ 

nejpozději ve středu 30. 12. 2020.  

 Po předchozí dohodě s vyučujícími jsou možné individuální konzultace ve škole v režimu  

1 žák – 1 pedagog. U konzultací může být přítomen zákonný zástupce žáka.  

 Žáci, kteří nemají možnost účastnit se online výuky a plní povinnou školní docházku 

vypracováváním zadaných úkolů v tištěné podobě, si výukové materiály vyzvedávají  

a následně odevzdávají ve škole vždy v úterý od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 

hodin nebo dle individuální dohody s vyučujícím.  

 Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Obědy pro žáky 

v distanční výuce musí rodiče předem objednat u pracovníků Školní jídelny Frýdlant na 

telefonu 482 312 235 nebo e-mailem na adrese skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz. Oběd je 

možné si vyzvednout do vlastních jídlonosičů ve výdejnách školní jídelny každý den 

školního vyučování v následujících časech: 

Školní jídelna pracoviště ZŠ Bělíkova od 13:00 do 13:15 hodin, 

Školní jídelna pracoviště ZŠ Husova (v ulici Školní)  od 13:00 do 13:30 hodin, 

Školní jídelna pracoviště ZŠ Purkyňova od 13:00 do 13:30 hodin. 

 

C. Provoz Domu dětí a mládeže Frýdlant, ZUŠ Frýdlant 
 Činnost všech zájmových kroužků a dalších aktivit DDM je až do odvolání přerušena.  

 ZUŠ Frýdlant bude výuku většiny svých studijních zaměření realizovat distančně. Výuka 

některých studijních zaměření nebude realizována vůbec (sborový zpěv, hudební nauka, 

přípravka). 

 

D. Provoz mateřské školy a Dětské skupiny Koťata 

 Všechna pracoviště mateřské školy a Dětská skupina Koťata budou fungovat bez omezení 

a v běžném režimu. 

V případě jakýchkoliv dotazů k výuce od 4. 1. 2021 se, prosím, obracejte na konkrétní učitele, 
a to nejlépe e-mailem ve formátu jmeno.prijmeni@zsazusfrydlant.cz.  

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
            ředitel školy  

           


