
Pokyn ředitelka školy k provozu školy v době od 14. 10. do 30. 10. 2020 

V souladu s Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, kterým Vláda 

ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod 

provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na 

základním vzdělávání v základní škole; vydává ředitelka školy Základní škola, Liberec, Česká 354, 

p.o.  tento pokyn k organizaci vzdělávání. 

1. stupeň a 2. stupeň 

14.10. – 23.10.2020 

Vzdělávání bude probíhat formou distanční výuky – distanční výuka bude vedena formou synchronní 

výuky - online relace Moodle a dále asynchronní formou zadávání úkolů na Moodle - samostatná 

práce žáků.   

Rozvrh hodiny s vyznačenou synchronní a asynchronní výukou bude zveřejněn na stránkách školy. 

1. a 2. třídy: 1 hodina online výuky denně 

3. až 5. třídy: 2 hodiny online výuky denně 

6. až 9. třídy: 2 – 3 hodiny denně 

Pokud žák nemá možnost se účastnit výuky pomocí digitálních technologií (online výuka, přístup 

k úkolům na Moodle) informuje o tom zákonný zástupce třídního učitele. Denně v době od 8:00 do 

12:00 bude takový žák mít možnost si vyzvednout připravené nakopírované materiály ve škole. 

Žákovi bude přidělen pedagogický pracovník, který zajití individuální pomoc. 

Distanční vzdělávání (online relaci a samostatné práce) je dle Školského zákona povinné, zákonný 

zástupce nepřítomnost svého dítěte na distanční výuce omluví dle platného školního řádu.  

Distanční výuka bude hodnocena.  

26.10. a 27.10.2020 – dny volna – neprobíhá prezenční ani distanční výuka 

28.10.2020 – státní svátek 

29.10. a 30.10.2020 – podzimní prázdniny – neprobíhá prezenční ani distanční výuka 

Školní družina 

14.10. – 30.10.2020  

Školní družina bude po celou dobu uzavřena 

Školní jídelna 

Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba 

obědy odhlašovat.  

 

V Liberci den 13.10.2020                                                           Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy 
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