
 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace 
Pražská 2817, 276 01 Mělník  www.zsjm-me.cz, tel.: 315 623 015 

Otevření školy od 30. 11. 2020 
Tato opatření budou platit po dobu platnosti 3. a 4. stupně opatření dle PES 

Od pondělí 30. listopadu 2020 dochází k znovuotevření naší školy takto: 

1. a 2. ročníky:  pokračují v běžné prezenční výuce, která začala 18. 11. 2020 dle běžného 

rozvrhu 

3., 4., 5. ročníky:  běžná prezenční výuka dle běžného rozvrhu 

6. ročník, VII. A, VII. B:  rotační (střídavá) výuka, tj. lichý týden prezenčně dle stálého rozvrhu, 

sudý týden distančně dle covid rozvrhu (tedy v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 

2020 prezenční výuka = žáci se učí ve škole, následující týden se budou 

učit dálkově z domova, atd.). 

VII. C, VII. D, 8. ročník: rotační (střídavá) výuka, tj. sudý týden prezenčně dle stálého rozvrhu, 

lichý týden distančně dle covid rozvrhu (tedy v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 

2020 distanční výuka = žáci se učí z domova dálkově, následující týden se 

budou učit ve škole, atd.). 

9. ročník:  běžná prezenční výuka dle běžného rozvrhu 

Školní družina (ŠD): ranní ŠD 7:00 – 7:40. Žáci přihlášeni k docházce do ŠD přicházejí do školy 

hlavním vchodem, převléknou se standardně v šatně a odcházejí do své 

kmenové třídy, kde budou mít možnost vyčkat na vyučování bez 

výchovného programu, dohled nad žáky v jednotlivých třídách vykonává 

jeden pracovník na více tříd (pohybuje se po chodbě). Žáci jednotlivých tříd 

se nemohou setkávat. 

 Odpolední ŠD začíná po dopoledním vyučování a končí v 16:30. Žáci 

přihlášeni k docházce do ŠD budou při vzdělávání ve ŠD zařazeni do 

skupin, v nichž se nebudou mísit spolu žáci různých ročníků; dle 

personálních možností se bude vedení školy snažit zajistit, aby se žáci 

v rámci jednoho ročníku vzdělávali ve ŠD po třídách (to však nelze vždy 

zaručit). Konkrétnější informace podá případně vedoucí vychovatelka ŠD 

pí. Blanka Storch (737 327 972, storch@zsjm-me.cz). 

Školní jídelna: školní jídelna je samostatný subjekt, více informací lze najít na 

www.skolnijidelna.cz. Vedení školy úzce spolupracuje s vedením školní 

jídelny a v rámci podpory minimalizace rizika setkávání žáků různých tříd 

bude výuka v některých třídách před obědem nepatrně zkrácena. 

Školní bufet: nebude v provozu. Otevře až při 2. stupni opatření dle PES. 

Vcházení žáků do školy: v rámci minimalizace setkávání žáků různých tříd budou vcházet ráno žáci 

do školy těmito různými vchody (budova na ul. Pražská): 

 Boční vchod u hřbitova: 9. ročník 

 Hlavní vchod (tj. čelní vlevo): 6., 7., 8. ročník 

 Pravý čelní vchod: 4. a 5. ročník 

 Boční vchod do ŠD: 1., 2., 3. ročník 

 Po vstupu do školy se žáci standardně převléknou a přezují v šatně a odejdou 

do své kmenové třídy. 

Roušky, hygiena: Po celou dobu vyučování i přestávek jsou povinné roušky pro žáky i učitele 

(nelze nahradit štítem). Ve škole přetrvává zvýšená hygiena.  

 

25. 11. 2020 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy 

http://www.skolnijidelna.cz/

