
 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace 
Pražská 2817, 276 01 Mělník 

www.zsjm-me.cz                                                                tel.: 315 623 015 

 

Výuka od 14. 10. 2020  
dle nařízení vlády ČR v rámci opatření proti šíření epidemie koronaviru 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 

od zítřka, tj. od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude na naší škole (stejně jako na 

všech ostatních) probíhat výuka na obou stupních dálkově (nařízení vlády ČR). Školní družina 

bude mimo provoz a nebudou fungovat ani školní kroužky. Vstup žáků do školy je zakázán, 

výjimkou je předávání písemností (po předchozí dohodě s TU nebo s p. asistentkou) v rámci 

off-line výuky. V termínu 26. – 30. 10. budou podzimní prázdniny, během nichž výuka 

neprobíhá (ani dálkově). Nástup žáků do školy na běžnou výuku je plánován vládou ČR 

na pondělí 2. 11. 2020. 

 

 
 
Covid-rozvrh 

Dálková výuka bude probíhat dle Covid-rozvrhu, který již byl zveřejněn pro druhý stupeň (viz 

webové stránky školy nebo elektronická ŽK). Na prvním stupni se bude jednat vždy o jednu 

vyučovací hodinu denně od 8:55 do 9:40 (náplň: třídnické záležitosti, konzultace 

k profilovým předmětům).  

 

Dálková výuka je povinná 

Dálková výuka je pro všechny žáky dle zákona povinná. Pokud žák nemá možnost se zapojit 

do výuky on-line, dohodnou si jeho rodiče s třídní učitelkou (učitelem) způsob osobního 

předávání písemností souvisejících s dálkovou výukou (tj. off-line výuka).  

 

Omlouvání nepřítomnosti z dálkové výuky 

Pokud se žák nemůže dálkové 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. To platí pro on-line i off-line výuku. 

 

Microsoft Teams 

Dálková výuka žáků bude probíhat převážně on-line synchronně v prostředí Microsoft Teams. 

Rodiče mohou s učiteli komunikovat zaběhlým způsobem, nejčastěji e-mailem, telefonicky 

nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

V Mělníku dne 13. 10. 2020 

 

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy 

ZŠ Jindřicha Matiegky 

Mělník p. o.
1. stupeň 2. stupeň školní družina

školní kroužky, 

hrátky atd.

ST - PÁ 

14. 10. - 16. 10.

PO - PÁ 

19. 10. - 23 10.

PO - PÁ 

26. 10. - 30 10.
Podzimní prázdniny pro žáky (bez výuky)

Mimo provoz
Mimo provoz 

(nekonají se)

Úprava výuky v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru dle nařízení vlády ČR.

Dálková (tj. distanční) výuka 

dle Covid - rozvrhu


