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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
   Svídnická 1a/599 
   Praha 8 – Troja 

181 00 
 

 
Praha 30. 10. 2020       naše zn.: 236/2020-Bu/A.4. 
tel./fax: 233 554 280  e-mail: reditelka@mazurska.cz  web: www.mazurska.cz 

 
 

Pokyn ředitelky školy k výuce v termínu od 2. 11. 2020  
 

Vzhledem k vydání usnesení Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření 

vydávám „Pokyn ředitelky školy k výuce v termínu od 2. 11. 2020“, který vychází z výše 

uvedeného a z metodiky MŠMT. Ta je dostupná na webových stránkách MŠMT: 

https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/ 
 

V souladu s výše uvedeným vydaným usnesením Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 s 

účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hodin do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin 

se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje 

přítomnost žáků na základním vzdělávání, ve školní družině a dalším zájmovém 

vzdělávání (kroužky) v základní škole, tedy žáci nebudou přítomni ve škole.  

 

Distanční výuka má následující složky: 

1. synchronní on-line výuka (Google MEET - videokonference), 
2. asynchronní on-line výuka (Google Classroom - UČEBNA, školní Gmail, e-ŽK, 

využití vzdělávacích portálů, prezentací, elektronických učebnic, testovacích portálů 
apod.), 

3. off-line výuka (papírová forma zadávání - odevzdání úkolu apod.). 
 
Ve výuce budou obsaženy všechny tyto uvedené složky. 
 
Dálkové vzdělávání (distanční výuka) je povinné.  
 
Na webu školy máme založený nový odkaz „Distanční výuka“, zde jsou umístěny důležité 
informace a  je zde možné se připojit do Google Classroom – Učebna a na školní Gmail. 
 
Omlouvání neúčasti na on-line výuce a neplnění úkolů probíhá obdobně jako při prezenční 
výuce. 
 
Hodnocení žáků bude prováděno s ohledem na složitou situaci dálkového vzdělávání. Nelze 
však tolerovat nedbalost, nezájem, nedodržování termínů apod. 
 
V případě potíží žádejte pana učitele Červeňanského prostřednictvím e-ŽK o obnovu hesel, 
pomoc apod.                                                                                                  
 
Veškerá komunikace učitel – rodič a naopak (dotazy, informace …) bude probíhat výhradně 
prostřednictvím e-ŽK. 
 
Obracet se na jednotlivé učitele, oba zástupce ředitelky i ředitelku školy je možné kdykoli.  

mailto:reditelka@mazurska.cz
http://www.mazurska.cz/
https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
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Informace k výuce pro období od 2. 11. 2020 
 
Výuka na 1. stupni 
 
Výuka TV, HV, VV, PČ v 1. – 5. třídách a Inf pouze ve 4. třídách bude v době distanční 
výuky přerušena. Je možné zadávat dobrovolné úkoly.  
 
 
1. – 3. třídy 
 
Ve dnech od 2. 11. 2020 bude probíhat distanční výuka, tedy žáci nebudou přítomni ve 
škole. 
 
Žáci 1. – 3. tříd budou dostávat úkoly prostřednictvím školního Gmailu a potřebné 
informace prostřednictvím e-ŽK. 
 
Zadání domácí práce (učebnice, pracovní listy, DÚ …) bude probíhat prostřednictvím třídních 
učitelů  i nadále následujícím způsobem.  
 

a) Prostřednictvím školního Gmailu. Zde platí systém zadávání úkolů prostřednictvím 
třídních učitelů dětem na školní Gmail (včetně AJ apod.) a kontrola rovněž 
prostřednictvím tohoto Gmailu. 
 

b) V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude 
uloženo ve vrátnici školy v souladu s pokyny třídních učitelů. 

 
Videokonference budou probíhat od 2. 11. 2020 i nadále. Denně proběhnou 1 – 3 
videokonference. O konkrétních hodinách, dělení žáků do skupin apod., budou rodiče 
informovat třídní učitelé prostřednictvím e-ŽK. 
  
 
4. – 5. třídy 
 
Ve dnech od 2. 11. 2020 bude probíhat distanční výuka, tedy žáci nebudou přítomni ve 
škole. 
 
Žáci 4. – 5. tříd budou dostávat úkoly a potřebné informace prostřednictvím Google 
Classroomu - Učebna. 
 
Zadání domácí práce (učebnice, pracovní listy, DÚ …) bude probíhat prostřednictvím třídních 
učitelů ve spolupráci s netřídními vyučujícími (AJ, Inf, Pří, Vla apod.) i nadále následujícím 
způsobem.  
 

a) Prostřednictvím Google Clasroom - Učebna.  
 

b) V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude 
uloženo ve vrátnici školy v souladu s pokyny třídních učitelů. 

 
Videokonference budou probíhat od 2. 11. 2020 i nadále. Denně proběhnou 2 – 4 
videokonference. O konkrétních hodinách, dělení žáků do skupin apod., budou rodiče 
informovat třídní učitelé prostřednictvím e-ŽK. 
. 
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Výuka na 2. stupni 
 
6. – 9. třídy 
 
Ve dnech od 2. 11. 2020 bude probíhat distanční výuka, tedy žáci nebudou přítomni ve škole 
a budou dostávat zadání výuky, DÚ apod. především přes Google Classroom - Učebna.  
 
Výuka TV, HV, VV, PV, OV, VZ a PVP bude v době distanční výuky přerušena. Je možné 
zadávat dobrovolné úkoly.  
 
Úkoly na období od 2. 11. 2020 budou žákům 6. – 9. tříd zadány prostřednictvím Google 
Classroom nejpozději každý pátek do 14,00 hodin. Vypracované úkoly žák vloží do Google 
Classroomu nejpozději v následující pátek do 13,30 hodin. Tedy např. úkol zadán učitelem 
v pátek 6. 11. 2020 do 14,00 hodin, žák vypracovaný úkol vloží do Google Classroomu 
nejpozději v pátek 13. 11. 2020 do 13,30 hodin. 
 
V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude uloženo ve 
vrátnici školy v souladu s výše uvedeným. 
 
Videokonference proběhnou od 2. 11. 2020 podle rozvrhu videokonferencí, který bude 
nastaven a vyvěšen v e-ŽK v rozvrhu hodin žáka do 31. 10. 2020. 
 
 
Školní jídelna, obědy v termínu 2. 11. 2020 
 
V případě, že jsou žáci na distanční výuce doma, mají nárok na dotovaný školní oběd. Obědy 
žákům jsou na tuto dobu automaticky odhlášeny. Pokud se žák na oběd přihlásí, může do 
školy na oběd docházet. Oběd jim bude vydáván následovně. 
 

a) Přihlášeným žákům 1. – 5. třídy pouze v čase od 12,00 hodin. Nejpozději ve 12,40 
hodin musí školní jídelnu žáci opustit.  

b) Přihlášeným žákům 6. – 9. třídy pouze v čase od 13,00 hodin. Nejpozději ve 13,30 
hodin musí školní jídelnu žáci opustit.  
 

Jídla je třeba konzumovat na místě ve školní jídelně. Do jídlonosičů, krabiček atd. jídla 
vydávána nebudou. 
 
Vcházet do ŠJ bude možno pouze zadním vchodem od parkoviště v areálu školy. 
 
Ve školní jídelně jsou dodržována stanovená opatření (zvýšená hygienická opatření,  
rozestupy mezi žáky, žáci nemohou čekat v jídelně, až se uvolní místo k sezení). 
 
V případě dotazů ohledně obědů kontaktujte paní Alblovou 720 031 447 nebo 
skolni.jidelna@mazurska.cz 
 
 
Služba ve vrátnici školy 
 

Služba ve vrátnici školy je zajištěna každý den od 08,00 do 14,00 hodin.  
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Další informace 
 
Ustanovení z 18. 9. 2020 uvedená v Manuálu provozu Základní školy Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke covid – 19 (dále jen Manuál) až na 
výše uvedené zůstávají v platnosti. 

 
Tento „Pokyn ředitelky školy k výuce v termínu od 2. 11. 2020 nabývá platnosti a účinnosti dne 
2. 11. 2020, doplňuje výše uvedený Manuál a zároveň zrušuje „Pokyn ředitelky školy k výuce 
v termínu 14. 10. – 1. 11. 2020“. 
 

 
 

Mgr. Milada Bulirschová, v.r. 
ředitelka školy 

 


