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

181 00 
 

 
Praha 23. 11. 2020       naše zn.: 246/2020-Bu/A.4. 
tel./fax: 233 554 280  e-mail: reditelka@mazurska.cz  web: www.mazurska.cz 

 
 

Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 30. 11. 2020  
 

 
„Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 30. 11. 2020“ upravují výuku žáků v souladu 

s pokyny MŠMT ze dne 19. 11. 2020.  

Odkazy MŠMT na provoz škol a školských zařízení, na které se i nadále vztahuje manuál 
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 
https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem 
https://bit.ly/3eUn2V5 a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve 
školách https://bit.ly/36ili3W 
 
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce 
alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, viz 
vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY, popřípadě každých 30 min. 
 
 
Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost: 
 
• žáků 1. stupně základních škol, 
• žáků 9. ročníků základních škol, 
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. 
 
Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil 
počet žáků přítomných ve škole, ředitelka školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou 
skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém 
týdnu. 
 
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním 
způsobem.  
 
 
Společné informace a pokyny 
 

1) Do školy se vstupuje hlavním vchodem a vchody postranními. Vchody budou 

označeny. Rozpis vstupů do školy bude zaslán třídními učiteli rodičům nejpozději 26. 

11. 2020. 
 

2) Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se ve výuce 
neslučují. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. 
 

3) Žáci 1. – 9. třídy a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají 
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
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4) Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáka (vždy pouze jeden žák 

a jeden pedagogický pracovník), a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni 
distančním způsobem.  
 

5) Ve všech ročnících je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání včetně plavání. 
 

6) Sportovní činnosti budou podle možností školy nahrazovány vycházkami. 
 

7) Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti 
ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 
 

8) Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.  
 

 
Výuka na 1. stupni 
 
1. – 5. třídy   
 
Pro všechny žáky v 1. – 5. třídě probíhá od 30. 11. 2020 prezenční výuka, žáci jsou 
přítomni  ve škole. 
 
 
Výuka na 2. stupni 
 
6. – 8. třídy 
 
Od 30. 11. 2020 probíhá vzdělávání žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační 
výuky – střídání celých tříd po týdnu následujícím způsobem: 
 
6. třídy 
 
v týdnu  30. 11. – 4. 12. 2020:  distanční výuka, žáci se učí v domácím prostředí 
v týdnu 7. 12. – 11. 12. 2020:  prezenční výuka ve škole 
v týdnu 14. 12. – 18. 12. 2020:  distanční výuka, žáci se učí v domácím prostředí 
 
7. a 8. třídy  
 
v týdnu  30. 11. – 4. 12. 2020: prezenční výuka ve škole 
v týdnu 7. 12. – 11. 12. 2020: distanční výuka, žáci se učí v domácím prostředí 
v týdnu 14. 12. – 18. 12. 2020: prezenční výuka ve škole 
 
Výuka TV, HV, VV, PV, OV, VZ a PVP bude v době distanční výuky přerušena. Je možné 
zadávat dobrovolné úkoly.  
 
Úkoly na období od 30. 11. 2020 budou žákům na distanční výuce 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. žákům 6. tříd 
bude úkol zadán učitelem v pátek 27. 11. 2020 do 14,00 hodin, žák vypracovaný úkol vloží do 
Google Classroomu nejpozději v pátek 4. 12. 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. 
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Videokonference proběhnou od 30. 11. 2020 podle nově upraveného rozvrhu 
videokonferencí, který bude nastaven a vyvěšen v e-ŽK v rozvrhu hodin žáka. 
 
9. třídy 
 
Pro všechny žáky 9. tříd probíhá od 30. 11. 2020 povinná prezenční výuka ve škole. 
 
 
Školní družina  
 
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku je umožněn provoz školní 
družiny.  
 
Ranní družina bude otevřena od 7, 00 hodin a bude organizována v souladu s doporučením 
MŠMT formou dohledu nad žáky shodným s dohledem nad žáky jako o přestávkách (to je – 
budou zachovány homogenní skupiny jednotlivých tříd, dohled bude zajištěn pedagogickým 
pracovníkem na chodbě školy). 
 
Odpolední družina pod vedením vychovatelek bude otevřena do 17,00 hodin, homogenní 
skupiny budou zachovány.  
 
Rozpis homogenních skupin: 
 
1. oddělení, paní vychovatelka Ježková:   1. A + 1. C 
2. oddělení, paní vychovatelka Fleková:   1. B + 1. C 
3. oddělení, paní vychovatelka Vrabcová:  2. A + 2. B 
4. oddělení, paní vychovatelka Chroustová:  2. C + 2. B 
5. oddělení, paní vychovatelka Sládková:  3. A + 3. C 
6. oddělení, paní vychovatelka Mauleová:  3. B + 3. C 
7. oddělení, paní vychovatelka Gáborová:  4. A + 4. B + 4. C 
 
 
Školní jídelna, obědy v termínu od 30. 11. 2020 
 

Pro žáky v prezenční výuce, kteří se na obědy ve školní jídelně přihlásí, jsou obědy 
zajištěny. 
 
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 si 
oběd odebrat.  
 
Oběd bude vydáván u výdejového okénka v ŠJ přihlášeným žákům na distanční výuce 
pouze v čase 14,00 - 14,15 hodin.  
 
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). 
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 
doby konzumace stravy. 
 
V případě dotazů ohledně obědů kontaktujte paní Alblovou 720 031 447 nebo 
skolni.jidelna@mazurska.cz 
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Služba ve vrátnici školy 
 

Služba ve vrátnici školy je zajištěna každý den od 07,00 do 17,00 hodin.  
 
 
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. 
 
Tyto „Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 30. 11. 2020“ nabývají platnosti a 
účinnosti dne 30. 11. 2020, doplňují výše uvedený Manuál a zároveň ruší „Pokyn ředitelky 
školy k výuce v termínu 2. 11. 2020“ a „Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 18. 11. 
2020“. 
 
 

 
Mgr. Milada Bulirschová, v.r. 

ředitelka školy 
 


