ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU - PŘÍLOHA
Číslo 04-05/2020

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
LIPNO NAD VLTAVOU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis do MŠ letos probíhá z důvodu mimořádných
opatření bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve dnech 2. 5. 2020 až 16. 5. 2020.
ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem
poštou
osobní podání - nutná předchozí telefonická
domluva na tel. čísle MŠ 730 172 174
POTŘEBNÉ DOKUMENTY:
žádost, kopie rodného listu dítěte, kopie
očkovacího průkazu, čestné prohlášení rodičů
potřebné dokumenty, informace a kritéria
naleznete na webových stránkách školy nebo
po předchozí telefonické domluvě v MŠ

DISTANČNÍ VÝUKA
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE LIPNO
S ojedinělou situací, která plošně nastala ve všech školách si
naši žáci, jejich rodiče i pedagogický sbor poradili velice dobře.
Při distanční výuce využíváme moderní technologie, bez
kterých bychom se v této době vůbec neobešli, nejčastěji
sáhneme po chatových aplikacích WhatsApp a Messenger,
kam nám buď rodiče nebo i samy děti posílají vypracované
úkoly.
Také jsme navázali kontakt s dětmi přes videokonferenční
program, kde se mohou vidět a učit se naráz. Pro naše
nejmenší žáčky se natáčí názorná výuková videa. K dispozici
máme interaktivní učebnice a portály, které umožnily jejich
využívání po dobu tohoto omezení zdarma, dětem se tyto
materiály moc líbí.
Celý pedagogický sbor moc děkuje všem dětem a především
rodičům, kteří, opravdu až na malé výjimky, s námi výborně
spolupracují a usnadňují nám tuto vzniklou situaci. Naši žáci
odpovídali v anketě, kde se vyjadřují k současné situaci,
přečtěte si jejich názory na stránkách školy:)

Otevření ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou
- Mateřská škola od 18. 5. 2020
Pro nástup dítěte je důležité:
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
dodržovat příchody (Medvíďata 6:30 hod. – 7:00 hod., Rysíci 7:00 hod. – 7:30 hod.)
dítě musí mít dvě roušky se sáčky, které budou podepsané
doprovod do školy nesmí

- Základní škola od 25. 5. 2020
Pro nástup žáka je důležité:
do 18. 5. 2020 povinnost rodičů oznámit zájem o docházku žáka do školy
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
dodržovat příchody jednotlivých ročníků po 15-ti minutách od 7:30 hod. do 8:30 hod. (podrobnosti na webových
stránkách školy)
žák musí mít dvě roušky se sáčky, které budou podepsané
doprovod do školy nesmí
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■

Březen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

