
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 
 

Organizace v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021  

Bude probíhat praktická výuka ve škole i v nemocnici a skupinové konzultace ve škole (žáci 

budou testováni). 

 

Organizace výuky SŠ:    

Třída 1.A – 3. 5. a 4. 5. projektové dny, ve středu 5. 5. praktická výuka a skupinové konzultace ve škole,  

                    další dny distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin               

Třída 1.L –  3. 5. a 4. 5. projektové dny, další dny distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin 

 

Třída 2.A – 3. 5. a 4. 5. projektové dny, 5. 5. distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin,   

                    ve čtvrtek 6. 5. praktická výuka a skupinové konzultace ve škole, 7. 5. distanční výuka dle  

                    aktuálního rozvrhu hodin                

Třída 2.L –  3. 5. a 4. 5. projektové dny, další dny distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin  

                             

Třída 3. A –   3. 5. a 4. 5. projektové dny, 5. 5. praktická výuka v nemocnici, další dny distanční výuka dle  

                       aktuálního rozvrhu hodin          

Třída 3.L –  3. 5. a 4. 5. projektové dny, 5. 5. – 6. 5. distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin, v pátek 

                     7. 5.  praktická výuka a skupinové konzultace ve škole (informace předá TU) 

Třída 4.A – distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin, 6. 5. a 7. 5. 2021 praktická výuka v nemocnici  

Třída 4.L – distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin,  

 

Před praktickou výukou jsou žáci pravidelně testováni.  

  

Organizace výuky VOŠZ:    

1.S – distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin, 3. 5. 2021 praktická výuka v nemocnici 

2.S – distanční výuka dle aktuálního rozvrhu hodin 

3.S – odborná praxe  

1.K – odborná praxe dne 6. 5. 2021 

2. K – odborná praxe 

3.K – odborná praxe 

Zkoušení studentů, individuální a skupinové konzultace probíhají prezenční formou ve škole za dodržení 

všech hygienických a epidemiologických podmínek.  

Žáci i studenti mají možnost vyzvednout si oběd ve školní jídelně (oběd si musí předem objednat).    

 

Ve Žďáře nad Sázavou 28. 4. 2021    

RNDr. Marie Vystrčilová 

ředitelka školy   


