Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Třídní schůzky 15. 9. (úterý) 2020
Vzhledem k neustálým změnám v souvislosti s COVID-19, jsme se domluvili uskutečnit
třídní schůzky pouze v 1. třídě, a to v prostorách altánku na školní zahradě,
v případě nepříznivého počasí v 1. třídě (roušky).
Věřím, že mé rozhodnutí chápete, jde zejména o bezpečnost vašich dětí a víra, že se
vydržíme učit ve škole a nezatížíme tím vás, rodiče.
Veškeré potřebné informace všem zašlou třídní učitelky e-mailovou poštou, můžete se
na ně obrátit i telefonicky.
V případě nezbytné osobní návštěvy školy, používejte ve vnitřních prostorách roušku.
Děkuji.
Budeme se snažit zapojit naše žáky do aktivit, kde nepřijdou do kontaktu s osobami, dětmi z jiných škol.
Prosím, dejte dětem do aktovky jednu čistou roušku.
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Seznámení se školním řádem pro šk. rok 2020/2021, měsíční plány aktivit školy
Vyvěšen na www.zskp.cz … prosím, přečtěte si.
Fotografování žáků 1. třídy do regionálního tisku …16. 9. 2020 (potřeba dodat škole písemný
souhlas)
Schůzka školské rady v 16:00 a třídních důvěrníků jednotlivých tříd, návrhy nových členů
školské rady, modernizace webových stránek školy
Spolupracovat se stávajícím třídním důvěrníkem, 1. tř. – volby z řad rodičů
Vyjádření k možnosti nových webových stránek školy
… 15:30 schůzka s J. Kociánem, ŠR
Spolupráce 1. a 5. třídy… pomoc prvňáčkům
Sběr papíru… sběrné místo svázaného papíru ve výklenku rampy na dvoře školy NE KARTON
Omlouvat nepřítomnost žáka ve výuce - telefonicky do 24 hodin … tř. učitelce, písemně ŽK,
Notýsek- omluvný list
Nezapomínejte předem odhlásit dětem oběd v době jejich nepřítomnosti
ŠJ … M. Pavlíčková 739 587 836
Možnost rady, sezení, řešení problémů se školní psycholožkou ... Mgr. Jany Mynářové …731630308
(každé úterý)
Prosím, po telefonické domluvě.
V případě změn chování u vašeho dítěte, volejte, prosím TU nebo
metodikovi prevence… Z. Šlachtová 776 048 306
ředitelce školy… P. Ondryášová 739 587 837
Neposílejte, prosím, do školy dítě s teplotou, nechutenstvím, jinou než alergickou rýmou
Dohlédněte, prosím, na podepsané učebnice, sešity a alespoň 1x týdně zkontrolujte sešity svých
dětí - podpis
V 5. třídě je stále možnost zapůjčení knihy ze školní knihovny domů … Z. Šlachtová
Za cenné věci (mobilní tel.) si zodpovídá žák sám. V hodinách je mobil vypnutý. Žáci mají přísný
zákaz fotografovat a natáčet v prostorách školy
Plavecký výcvik proběhne ve všech třídách… od 9. 11.- 29. 1. 2021
1., 3. třída … každý čtvrtek od 8:00 – 9:30
2., 4., 5. třída … každý pátek od 8:00 – 9:30
1., 2., 5. třída si plavecký výcvik hradí částkou 590 Kč/žák… lze získat následně od vaší pojišťovny
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Exkurze 3. – 5. třídy 30. 9. (středa) … jeskyně Teplice n. B., hrad Helfštýn (roušky)
Plánujeme cvičení v přírodě… 7. 10. (středa)… Stezka v oblacích, stanice záchranné služby,
prohlídka historických budov na Pustevnách… doprava vlastními autobusy (roušky)
Zákaz vjezdu do prostor školního dvora
Zdravé svačinky … 2x měsíčně z OVOCENTRA
Pitný režim… letos není možné si chodit pro pití do ŠJ, dejte dětem dostatek pití s sebou
Škola uvítá jakýkoliv sponzorský dar – ať už finanční nebo materiální.
Nadační fond- fond ze kterého čerpáme finanční prostředky na společné akce žáků, tříd, na odměny
pro žáky, Mikulášskou nadílku, ohňostroj, …. lístečky pošleme po dětech
Pokud má někdo z rodičů možnost zajistit nějakou zajímavou exkurzi, výlet, …uvítáme každý nápad
Výroční zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách školy
AKCE plánované školou, třídou najdete vždy ve sdělníčku
ŠKOLNÍ DRUŽINA – omlouvání dětí ze ŠD.
Děti zapsané ve ŠD jsou vedeny v třídní knize škol. družiny.
Pokud je dítě ve škole a po vyuč. nejde do ŠD, nebo si dítě vyzvedáváte po obědě u šaten, je povinností
rodičů dítě omluvit u příslušné p. vychovatelky.

NEJLEPŠÍ FORMOU JE: a)deníček ŠD, lísteček s vašim podpisem,
b) SMS zpráva (přímo na mob. ŠD) 731 677 312
c) zajít osobně
Prosím, dejte dětem převlečení do ŠD.
Osobně sdělit, zda je dítě alergické na nějakou látku obsaženou v dezinfekci.
V případě oděrky v hodině TV nebo při pobytu v ŠD používáme antiseptický sprej Dettol.
Děkuji za vaše pochopení, vstřícnost.

Mgr. Pavlína Ondryášová
ředitelka školy

