
Důležité informace pro žáky a rodiče 

 

 Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti 

se zhoršující se epidemiologickou situací se od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje 

osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání a na zájmovém vzdělávání. To znamená: 

 všichni žáci školy přecházejí na distanční způsob výuky (popsáno ve zprávě z 9. 10. 

2020) 

 přerušuje se provoz školní družiny 

 ruší se opatření vlády z 8. října 2020 (o omezení prezenční výuky pouze poloviny žáků 

2. stupně) 

 

 Školní jídelna v uvedeném období zůstává v provozu. Vzhledem k předpokládanému 

minimálnímu zájmu o odběr oběda žáky na distanční výuce budou obědy hromadně 

odhlášeny vedoucí školní jídelny. Pokud budou mít žáci zájem o odběr oběda za dotovanou 

cenu, musí si jej v systému na daný den nově přihlásit. Žáci si mohou oběd odebrat v době 

od 11.30 do 12.30 hodin do jídlonosiče nebo přímo zkonzumovat ve školní jídelně. Tito žáci 

se v šatnách nepřevlékají a jdou si pro oběd přímo k výdejnímu okénku. V daném období vaří 

školní jídelna pouze jeden druh jídla. 

 

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si mohou rodiče stáhnout z webových stránek 

školy v hlavní nabídce Žádost o ošetřovné. 

 

 Komunikace žáků s učiteli při distanční výuce bude probíhat do konce tohoto týdne (tj. do  

16. 10. 2020) podle stálého rozvrhu hodin. V příštím týdnu bude v Bakalářích zveřejněn 

zredukovaný rozvrh hodin pouze hlavních předmětů. Učitelé mohou svou hodinu využít 

formou videokonference, na kterou budou žáci pozváni prostřednictvím pozvánky 

v Bakalářích, on-line konzultace nebo přípravou podpůrných materiálů k výuce. Úkoly 

k samostudiu z jednotlivých předmětů budou zadávány jednorázově v pondělí na celý týden 

(s výjimkou tohoto týdne). 

 

 Doporučujeme všem žákům a jejich rodičům se podrobně seznámit s dodatkem č. 1 ke 

školnímu řádu, který řeší pravidla a organizaci distanční výuky. Tento dodatek naleznete na 

webových stránkách školy v oddíle Základní škola, záložka Organizace vzdělávání nebo na 

tomto odkaze:  

http://www.zstyrfren.cz/images/files/download/skolni-rad-2019-dodatek-c.-1.pdf. 

 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.  

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 13. 10. 2020  RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy 
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