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Výuka od 12. 10. 2020  
dle nařízení MŠMT a MZ ČR v rámci opatření proti šíření epidemie koronaviru 

 

 
 

Covid – rozvrh (distanční výuka) pro jednotlivé třídy 2. stupně se liší od běžného rozvrhu 

menším rozsahem (cca 3 hod denně). Bude žákům i rodičům k dispozici od pátku 9. 10. 2020 

na www.zsjm-me.cz, bude též zaslán přes elektronickou žákovskou knížku a sdělen žákům 

osobně ve škole dne 9. 10. 2020. 

 

Povinná výuka je i dálková - omlouvání 

Bežná (tj. prezenční) i dálková (tj. distanční) výuka je pro všechny žáky školy dle školského 

zákona povinná. Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, např. se zdravotních důvodů, 

omlouvá ho rodič běžným způsobem třídnímu učiteli do 3 dnů, jinak bude jeho účast na výuce 

vedena jako neomluvená dle aktuálního školního řádu. 

 

Microsoft Teams 

Distanční výuka žáků bude probíhat převážně on-line synchronně v prostředí Microsoft 

Teams. Rodiče mohou s třídními učiteli komunikovat zaběhlým způsobem, nejčastěji e-

mailem, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pokud žák nemá 

přístup na internet musí se zapojit do distanční výuky jinou formou (např. osobním 

předáváním písemných úkolů), organizaci s ním a s rodiči dohodne třídní učitel nebo učitel 

příslušného předmětu. 

 

V Mělníku dne 9. 10. 2020 

 

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy 

 

 

ZŠ Jindřicha Matiegky 

Mělník p. o.
1. stupeň

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E

9. A, 9. B, 9. C

7. A, 7. B, 7. C, 7. D

8. A, 8. B, 8. C, 8. D
školní družina

školní kroužky, 

hrátky atd.

PO - PÁ 

12. 10. - 16. 10.

Bežná prezenční výuka ve 

škole dle stálého rozvrhu

Dálková (tj. distanční) 

výuka 

dle Covid - rozvrhu

PO - PÁ 

19. 10. - 23 10.

Dálková (tj. distanční) 

výuka 

dle Covid - rozvrhu

Bežná prezenční výuka ve 

škole dle stálého rozvrhu

PO - PÁ 

26. 10. - 30 10.

Bežná prezenční 

výuka ve škole dle 

stálého rozvrhu, 

bez plavání

Podzimní prázdniny pro žáky (bez výuky)

Běžný provoz bez 

omezení

Mimo provoz 

(nekonají se)

http://www.zsjm-me.cz/

