
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

Opatření COVID – výuka na 1. a 2. stupni ZŠ, v přípravné třídě ZŠ a ve 

speciálních třídách zřízených podle §16, odst. 9, školského zákona, a zájmové 

vzdělávání ve školní družině v době od 14. 10. do 30. 10. 2020 

        V Jablunkově 13. 10. 2020 

Na základě krizových opatření vlády ČR dochází k úpravám organizace vzdělávání v běžných 

třídách základních škol, a to v době od 14. října 2020 do 25. října 2020. Omezení spočívá v tom, 

že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se 

nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon. 

Výuka se rozdělí na: 

• prezenční formu vzdělávání, která vyžaduje osobní přítomnost žáků ve škole, třídy 

podle § 16 odst. 9 školského zákon, 

• distanční formu vzdělávání, která vyžaduje osobní přítomnost žáků v on – line výuce, 

běžné třídy, přípravná třída. 

Obě formy vzdělávání jsou pro žáky povinné a vede se u nich řádná docházka žáků včetně 

řádné omluvy absence při nepřítomnosti žáka při výuce. Omluvenky zadávají do systému 

Edupage v obou případech rodiče, zákonní zástupci žáků. 

Období 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020: 

• Běžné třídy 1. a 2. stupně ZŠ, přípravná třída – distanční forma vzdělávání dle rozvrhu 

hodin v Edupage a pokynů učitelů 

• Speciální třídy zřízené podle §16, odst. 9, školského zákona – prezenční forma 

vzdělávání dle rozvrhu v Edupage 

Prezenční výuka ve škole bude probíhat dle školního řádu, jak jsme všichni zvyklí. Distanční 

výuka bude probíhat dle pokynů učitelů v platformě MS Teams. Aplikaci MS Teams najdete na 

svých účtech Office 365, kde můžete používat webovou aplikaci nebo si stáhnout aplikaci do 

PC, notebooku, tabletu. Doporučuji stáhnout aplikaci MS Teams na mobil. 1. stupeň ZŠ může 

využívat k zadávání úkolů i systém Edupage. V případě, že nevlastníte doma počítač nebo 

mobilní zařízení, nahlaste informaci svému TU. Budeme se snažit pomoci. 

Provoz školní družiny bude v uvedeném obdobím přerušen pro všechny účastníky zájmového 

vzdělávání, s výjimkou žáků ze speciálních tříd zřízených podle § 16, odst. 9, školského zákona. 

Informace ze školní jídelny: 

V případě distanční výuky si mohou žáci odebírat dotovaný – levný oběd do jídlonosičů v době 

uvedené na webových stránkách školní jídelny. V případě, že oběd nebudete odebírat, 

nezapomeňte si obědy odhlásit. Jídelna ani škola odhlašovat obědy nebude. 

Rovněž opatření MŠMT ČR dochází k prodloužení podzimních prázdnin, a to ve dnech 26. a 27. 

října 2020. V těchto dnech školního volna dochází ke změně organizace školního roku 

2020/2021, tzn. prezenční ani distanční výuka neprobíhá. 

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy prostřednictvím zprávy 

v elektronickém informačním systému Edupage. Věřím, že neočekávané změny v příštích 

dnech zvládneme společně. 

       Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy 
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