Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace
Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: reditelka@zskorpas.cz tel: 571 653 194, 739 587 837
web školy: www.zskp.cz
Vážení rodiče,
situace se opět změnila k horšímu a nám nezbývá, než se s ní vyrovnat a přizpůsobit svůj život
vzniklým okolnostem.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19
Je povolena osobní přítomnost:
Žáků 1. a 2. ročníků základních škol
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb
žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
• Během výuky se bude třída průběžně větrat (prosím o vhodné oblečení pro žáky)
• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní
družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
• Ranní družina bude v provozu pro každou třídu zvlášť od 6:30, 1. třída půjde do třídy
v 7:30, 2. třída v 7:35, nástup žáků hlavním vchodem: 1. třída: 7:30
2. třída: 7:35
• Žáci 1. a 2. třídy budou automaticky přihlášeni ke stravování od 4. 1. 2021
• Žáci 3. – 5. ročníku se musí ke stravování přihlásit do 31. 12. 2020
• Pokud se nezúčastní školní výuky (nemoc), je potřeba jim obědy odhlásit do 31. 12. 2020 a
omluvit důvod nepřítomnosti paní třídní učitelce a vedoucí školní jídelny – pravidla pro
odhlašování obědů se nemění
• Pokud je žák nemocen, nemá nárok na dotovaný oběd a je potřeba obědy žáka odhlásit
• Není možné, pro nemocné žáky, obědy odebírat, jako při distanční výuce
Podmínky pro výdej obědů žákům naší školy:
• Všichni žáci jsou automaticky ze školního stravování odhlášeni
• Ke stravování je nutno se přihlásit u vedoucí školní jídelny p. Moniky Pavlíčkové, mobil:
739 587 836
• Přihlašování bude probíhat do čtvrtku, 31. 12. 2020, od 7:00 do 11:00 hodin
• V případě, že oběd bude chtít dítěti odhlásit, je nutno opět telefonicky, den předem,
u vedoucí školní jídelny p. Moniky Pavlíčkové, mobil: 739 587 836
• Žákům budou vydávány obědy do vlastních jídlonosičů – ne krabičky, sklenice
• Výdej obědů bude probíhat výdejním okénkem od rampy
• Čas výdeje pro žáky… 11:00 – 11:30 hodin
• Při odběru obědu je nutno dodržovat rozestupy 2 m, mít dýchací cesty překryty rouškou,
při výdejním okénku použít dezinfekci na ruce

Distanční výuka:
Je pro žáky povinná
K výuce je možné si opět zapůjčit notebook, tablet … 4. 1. 2021 od 8:00 v budově školy
Zápůjčka končí dnem ukončení distanční výuky
Při předání notebooku i tabletu je potřeba sepsání smlouvy a přítomnost zákonného zástupce
Žáci i IVP budou mít možnost osobní konzultace v odpoledních hodinách
Vyučující budou žáky včas informovat o průběhu distanční výuky přes MS TEAMS

Distanční výuka je povinná, dovolte nám proto, abychom vám, vašim dětem byli nápomocni
a usnadnili výuku přes MS TEAMS.
Věřím, že tíživou situaci zvládneme a bez větších problémů se opět vrátíme ke klasickému
vzdělávání ve škole, do prostředí, které je nám blízké a důvěrně známé.
Přeji vám pevné zdraví a pozitivní MYSL.

Pavlína Ondryášová
ředitelka školy

