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

  181 00 Praha 8 – Troja 
 

 
Praha 8. 1. 2021       naše zn.: 3/2021-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 4. 1. 2021 a následně od 11. 1. 2021 
 
Vzhledem k vydání usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření 
a v souladu s pokyny MŠMT ze dne 23. 12. 2020 a následně vydáním usnesení Vlády ČR ze 
dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření, tak, že se jejich účinnost se prodlužuje 
do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hodin, prodlužuji účinnost „Pokynu ředitelky školy k výuce 
v termínu od 4. 1. 2021“, který vychází z výše uvedeného do 22. ledna 2021 do 23:59 hodin. 
 
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hodin do dne 22. ledna 2021 
do 23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků 
základní školy. 
 
 
Výuka na 1. stupni 
 
1. – 2. třídy   
 
Od 4. 1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 
 
Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka s tím, že je při vzdělávání zakázán zpěv a 
sportovní činnosti. 
  
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 
roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 
ani jinak neprolínají). 
 
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 
venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na 
čerstvém vzduchu podle možností školy. 
 
 
3. – 5. třídy 
 
Od 4. 1. 2021 pokračuje pro žáky 3. – 5. třídy povinné vzdělávání distančním způsobem, 
tedy žáci nebudou přítomni ve škole. 
 
Výuka TV, HV, VV, PČ v 3. – 5. třídách a Inf pouze ve 4. třídách bude v době distanční 
výuky přerušena. Je možné zadávat dobrovolné úkoly.  
 
Distanční výuka i videokonference budou i nadále probíhat jako dosud.  
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V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude i nadále 
uloženo ve vrátnici školy v souladu s pokyny třídních učitelů. 
 
Výuka na 2. stupni 
 
6. – 9. třídy 
 
Od 4. 1. 2021 pokračuje pro žáky 6. – 9. třídy povinné vzdělávání distančním způsobem, 
tedy žáci nebudou přítomni ve škole. 
 
Úkoly na období od 4. ledna 2021 budou žákům na distanční výuce zadány prostřednictvím 
Google Classroom stejným způsobem jako dosud. 
 
V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude uloženo ve 
vrátnici školy v souladu s výše uvedeným. 
 
Videokonference proběhnou od 4. 1. 2021 podle upraveného rozvrhu videokonferencí, 
který bude nastaven a vyvěšen v e-ŽK v rozvrhu hodin žáka. 
 
6. třídy 
 
Výuka TV, HV, VV, PV, OV bude v době distanční výuky přerušena. Je možné zadávat 
dobrovolné úkoly.  
 
7. třídy  
 
Výuka TV, HV, VV, OV a PVP - SV bude v době distanční výuky přerušena. Je možné 
zadávat dobrovolné úkoly.  
 
Výuka a zadávání úkolů v PVP – ČjS v době distanční výuky se řídí pokyny jednotlivých 
vyučujících. 
 
8. třídy  
 
Výuka TV, HV, VV a PVP - SV bude v době distanční výuky přerušena. Je možné zadávat 
dobrovolné úkoly.  
 
Výuka a zadávání úkolů v OV, PVP – ČjS, KoAJ a CvM v době distanční výuky se řídí 
pokyny jednotlivých vyučujících. 
 
9. třídy  
 
Výuka TV, HV, VV, VZ, PV a PVP - SV bude v době distanční výuky přerušena. Je možné 
zadávat dobrovolné úkoly.  
 
Výuka a zadávání úkolů v OV, PVP – ČjS, DjS a CvM v době distanční výuky se řídí pokyny 
jednotlivých vyučujících. 
 
 
Školní družina  
 
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy 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 – 
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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 jednotlivých tříd budou zachovány.  
 
 
Školní jídelna, obědy v termínu od 4. 1. 2021 
 
Pro žáky 1. a 2. třídy, 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 od 
13,00 do 13,45 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 
 
 
Služba ve vrátnici školy 
 
Služba ve vrátnici školy je zajištěna každý den od 07,00 do 17,00 hodin.  
 
Další informace 
 

1) Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáka (vždy pouze jeden žák 
a jeden pedagogický pracovník, popř. může být přítomen zákonný zástupce žáka), a 
to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.  
 

2) Sportovní činnosti budou podle možností školy nahrazovány vycházkami. 
 

3) 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.  

 
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 zůstává v platnosti. 
 
Tyto „Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 4. 1. 2021“ nabývají platnosti a účinnosti 
dne 4. 1. 2021 a doplňují výše uvedený Manuál. 
 
 

Mgr. Milada Bulirschová, v.r. 
ředitelka školy 
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