
Základní škola Lipník nad Bečvou 
ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou 751 31, okres Přerov, 

příspěvková organizace 
tel. 581 292 029 - IČO 44940343 - DIČ CZ44940343 - e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 
 

Informace pro rodiče (zaměstnance krizové infrastruktury) 
o pobytu dětí na Základní škole Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, 

příspěvková organizace, od 12. 3. 2021 
 

Vážení rodiče (zaměstnanci krizové infrastruktury), 
pokud máte zájem o umístění dítěte k nám do školy, přihlaste prosím vaše dítě prostřednictvím online 
formuláře na webu školy https://forms.gle/aZnYHb7Kq1pVrM838. 
Požádejte svého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zaměstnání. Toto potvrzení předejte zaměstnanci 
naší školy 1. den pobytu Vašeho dítěte u nás na škole. 
 
Provoz školy 
Po – Pá od 6:00 do 16:00 
 
Dohled nad dětmi 
vychovatelky, pedagogické asistentky, pedagogové 
 
Režim dne 
6:00 – 7:55 Volnočasové aktivity 
7:55 – 11:40 Vzdělávací aktivity  
12:00 – 16:00 Volnočasové aktivity 
 
Děti se mohou připojit k on-line výuce své domovské školy prostřednictvím školní Wi-Fi sítě. Je nutné mít 
vlastní notebook, tablet apod. Pokud je to možné, dejte dětem k notebooku i sluchátka. 
Vzhledem k tomu, že v učebně je omezený počet zásuvek, je nutné, aby dítě mělo ráno notebook 
nabitý již z domu. Děti samozřejmě mohou pracovat i off-line na zadaných domácích úkolech, vždy 
záleží na domluvě rodičů s kmenovou školou – prosíme tedy rodiče, aby informovali svou kmenovou školu o 
pobytu dítěte v naší škole a domluvili se s kmenovou školou na formě distančního vzdělávání. Mějte prosím 
na vědomí, že nejsme schopni zajistit, aby dítě mělo naprostý klid na individuální výuku, a aby se mu 
věnoval náš zaměstnanec, neboť v jedné skupině může být až 30 dětí z různých škol. 
Pokud je dítě přihlášeno k docházce a některý den nebude moci přijít (nemoc apod.), je nutné oznámit tuto 
skutečnost zástupci ředitele Mgr. Denise Koláčkové na tel.: 775 633 136 nebo e-mailem na 
kolackovad@zsosecka.cz. Absenci oznamte i kmenové škole. 
 
Oběd je pro děti zdarma. Všechny děti jsou automaticky nahlášeny k odběru oběda. V případě, že 
nově příchozí dítě bude nahlášeno k pobytu na naší škole až během odpoledne, nebude bohužel 
možné zajistit tomuto dítěti oběd hned na další den.  
Pokud mezi dětmi zaměstnanců krizové infrastruktury budou žáci ZŠ Osecká 315, prosíme jejich rodiče, aby 
jim oběd odhlásili na www.strava.cz (oběd budou mít i tak, avšak zdarma). 
 
Vyzvedávání dětí ze školy 
Průběžně, nejpozději však v 16:00. Dítě si vyzvedněte přímo u hlavního vchodu do budovy. 
 
 
 
 

 

Mgr. Lukáš Rejzek 
ředitel školy 
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