Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice

Info ze ZŠ Jasenná
5. 10. – 9. 10.
1. Informace o vydání nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje s účinností
od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020.
a) U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy
dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
b) Režim pro sportovní činnosti se nemění, tzn. tělesná výchova bude beze změny.
c) U středisek volného času DDM ZVONEK se zakazuje osobní přítomnost žáků na zájmovém
vzdělávání. V ZŠ Jasenná nezahájí následující kroužky: keramika, švadlenka, florbal,
výtvarný kroužek.
d) Dále se ruší náboženství, Vartovňáček.
e) ZUŠ MORAVA dle informaci, které Vám pošlou přímo učitelé ZUŠ MORAVA.
f) Angličtina dle informací od pí Zemanové.
2. Čtenářský kroužek, logické hry se konají. Sportuj ve škole upřesníme.
3. V pondělí 5. 10. půjde družina ( podle počasí ) od 13.00 do 15.00 hod. pouštět draky
na protější kopec u školy. Pokud Vaše dítě bude v tuto dobu ve družině, dejte jim s sebou draka.
4. Školní fotky, které najdete na webových stránkách školy – odkaz Fotogalerie aktuální - webové
album (v pravém rohu nahoře) jsou za heslované.
Jméno i kód jsou: skola76312
5. Do do pátku 2. 10. 2020 byl termín odevzdání platby za pomůcky.
1. třída: 213 Kč, 2. třída: 544 Kč, 3. třída: 453 Kč, 4. třída: 686 Kč, 5. třída: 794 Kč.
6. Dejte dětem zvlášť bot do tělocvičny, pohybové místnosti a zvlášť boty na školní zahradu.
Do pohybové místnosti nemůžou být papuče!
7. Keramika pro dospělé pro nízký zájem se neotevřela.
8. Od 5. 10. byl upraven rozvrh pro žáky 3. a 5. ročníku. Aktuální rozvrh je zveřejněn
na webových stránkách školy.
9. Další plánované akce (záleží na aktuální situaci v ČR):
Akce
Projekt Mravenci
Beseda o vesmíru
Vánoční focení f PhotoDienst
Malá technická univerzita MTU
Podzimní prázdniny
MTU
Pochod broučků

Datum
12. 10. 2020
13. 10. 2020
14. 10. 2020 od 8.00 h.
20. 10. 2020
28. – 30. 10. 2020
11. 11. 2020
V úterý 27. 10. 2020 od
17.00 h..

Školní družina
Všichni žáci, placeno ze šablon
Možnost focení i se sourozenci
1. – 3. ročník, placeno z MAS Vizovice
1. – 3. ročník, placeno z MAS Vizovice
Od MŠ směr fotbalové hřiště

