
Základní škola Zašová, okres Vsetín 

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020 

 

1. – 5. ročník a 9. ročník – prezenční výuka – dle běžného RH 

6. – 8. ročník – střídavá výuka  
30.11. – 4.12. a 14.12. – 18.12. SUDÝ školní týden – prezenční výuka: 6.B, 7.B – dle běžného RH 

                        - distanční výuka: 6.A, 7.A, 8. třída 

7.12. – 11.12. a 21.12. – 22.12. LICHÝ školní týden – prezenční výuka: 6.A, 7.A, 8.tř. – dle běžného RH 

                                     - distanční výuka: 6.B, 7.B 

Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu, tělesná výchova se nahrazuje vycházkami nebo jinou vzdělávací 

činností. Římskokatolické náboženství: SUDÝ školní týden (od 30.11) třídy B, LICHÝ školní týden (od 

7.12.) třídy A 

 

Rodiče i žáci mají možnost domluvit si individuální konzultace s vyučujícími. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

1. ročník: M. Norková,  místnost: školní družina v mezipatře 

2. ročník: D. Opálková, místnost: školní klub (u sportovní haly) 

3. ročník: A. Marková, místnost: malý školní klub (vedle sborovny) 

4. ročník: M. Špůrková, místnost: žákovská knihovna (přízemí) 

5. ročník: L. Košárková, místnost: třída 5. A  

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ: 

 Prezenční výuka – žáci mají oběd přihlášený automaticky, obědvají v jídelně. 

 Při čekání ve frontě před jídelnou musí být dodrženy rozestupy mezi jednotlivými třídami. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje a vydezinfikuje ruce.  

 Žáci budou obědvat u určených stolů dle pokynů zaměstnanců školy. 

 Distanční výuka – odběr do jídlonosičů z rampy, obědy je nutné přihlásit. 

 

POVINNOST  DODRŽOVAT STANOVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA: 

 Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

 Při příchodu je nutná desinfekce rukou. 

 Ochrana dýchacích cest (rouška, respirátor) po celou dobu pobytu ve škole. Sundává se jen na 

nezbytnou dobu při konzumaci jídla. 

 Po přezutí a uložení věcí do šatní skříňky se ihned přemístit do třídy. 

 Minimalizovat kontakt s ostatními skupinami, o přestávkách zbytečně nekorzovat po chodbách. 

 Mytí nebo dezinfekce rukou – při vstupu, o přestávkách, před jídlem, po použití WC. Na každém 

patře jsou k dispozici stojany s dezinfekčním roztokem. 

 Nesahat si na obličej, především do okolí úst, nosu a očí.  

 Dodržovat pokyny zaměstnanců školy. 

 

PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST:  

 Žák bude umístěn do samostatné místnosti.  

 Škola bude kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

 Zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktuje praktického lékaře o dalším postupu. 

 

OMEZENÍ POHYBU TZV. TŘETÍCH OSOB: 

 Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech a na nezbytně dlouhou 

dobu.   

 Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

 Při vstupu do budovy školy žádáme všechny cizí osoby o desinfekci rukou a použití ochranných 

prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška) 

 

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy v.r. 


