Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Kuncova 1580/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

tel.: 235 520 975–6

e – mail: info@zskuncova.org

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází od středy 14. října 2020 do pátku 23. října 2020
ke změně v organizaci výuky.

Všichni žáci a všechny třídy ZŠ Kuncova přecházejí na distanční výuku.
Při distanční výuce:
v 1. – 3. ročníku:


paní učitelky si dohodnou s rodiči způsob komunikace a zadávání práce domů

ve 4. – 9. ročníku:



učitelé s žáky komunikují prostřednictvím systému Bakaláři, případně emailu
pro výuku bude v maximální míře využito prostředí Google Učebna/Classroom, kam se žáci přihlašují
výhradně svými školními emaily

Distanční výuka je dle nařízení Vlády ČR povinná, pokud žák nemá k dispozici výpočetní techniku, je potřeba si
s vyučujícími domluvit jinou formu komunikace, například předávání práce domů na vrátnici školy.
Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi slibovanou dotaci MŠMT určenou na nákup výpočetní techniky, o online výuku se snažíme v rámci možností učitelů a školy. Distanční výuka bude probíhat převážně zadáváním
samostatné práce, která bude kontrolována a probrána, až se žáci vrátí do lavic.
Veškeré kroužky i pronájmy probíhající v naší škole jsou od 12. 10. do 23. 10. 2020 zrušeny.
Uzavřena budou i všechna oddělení školní družiny.
Provoz školní jídelny:


v době distanční výuky mají žáci právo na odběr jídla. Pokud si oběd neodhlásí, vyzvednou si ho do
vlastních jídlonosičů v pracovní dny od 12:00 do 12:30 hodin (žáci I. stupně) a od 12:30 do 13:00 žáci II.
stupně. Žáci si oběd vyzvednou, odnesou si ho domů a v jídelně ani v okolí školy se nezdržují

Změnou organizace školního roku budou podzimní prázdniny prodlouženy na týden 26. 10. – 30. 10. 2020.
Rodiče, kteří pracují ve zdravotnictví (lékaři, zdravotní sestry) a nemohou se postarat o děti do 10 let
v uvedených dnech, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na vedoucího odboru školství Praha 13 pana Mgr. Jana
Šafira (SafirJ@Praha13.cz)
Žádosti o ošetřovné podle posledních informací nebude škola potvrzovat, má stačit čestné prohlášení žadatele.
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

