
Vážení rodiče, 

vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.10.2020 dojde k těmto organizačním opatřením. 

 

 Osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně je od 14.10. do 1.11.2020 na základním vzdělávání 

v základní škole zakázána. 

 

 Žákům budou odhlášeny hromadně obědy. 

o Pokud mají rodiče zájem jídlo pro své dítě odebrat, je možné se ke stravování znovu přihlásit 

na čtvrtek 15.10.2020 a další pracovní dny. Elektronicky na https://www.strava.cz/strava/ do 13
30

 

předchozího dne, nebo na telefonu 380 425 346 od 7
00

 do 12
00

předchozího dne. 

o Oběd nebude konzumován v prostorách školní jídelny, ale bude pouze vydán do přineseného 

jídlonosiče v čase: 

  od 11
00

 do 11
45

 pro 1. stupeň, 

 od 11
45

 do 12
30

 pro 2. stupeň. 

o Čipy pro výdej jídla s sebou. 

o Vstup do budovy je možný vchodem do šaten 2. stupně ve výše uvedeném čase a jen 

v přítomnosti pedagogického dohledu. 

o Žáci jsou povinni dodržovat pokyny přítomných pracovníků školy a doporučené rozestupy, tzn. 

2 metry od sebe. 

 

 Vzdělávací materiály budou umístěny na https://portal.dmsoftware.cz/. 

 Na období od 26.10. do 30.10.2020 se vzdělávací materiály nezasílají, protože žáci ve škole 

nejsou přítomni z důvodu opatření ministra školství, státního svátku a školních prázdnin – 

distanční výuka v tomto období neprobíhá. 

 Podle potřeby budou materiály žákům na vyžádání vytisknuty. Tyto žádosti škola přijímá od 

pondělí v pracovní dny: 

o pro 1. stupeň na telefonu 380 425 344 od 8
00

 do 15
00

, 

o pro 2. stupeň na telefonu 380 425 342 od 8
00

 do 15
00

. 

 Na případnou možnost on-line výuky budou žáci upozorněni přes https://portal.dmsoftware.cz/, 

bude konáno v čase podle rozvrhu hodin dané třídy. 

 

 Podklady k registraci na https://portal.dmsoftware.cz/, jste obdrželi, stejně tak Vaše děti. 

 Pokud je z jakéhokoliv důvodu nemáte, kontaktujte třídního učitele. 

I.A Mgr. Adámková Alena alena.adamkova@tgmpisek.cz 

I.B Mgr. Šípová Lucie  lucie.sipova@tgmpisek.cz 

I.C Mgr. Hrdličková Zuzana zuzana.hrdlickova@tgmpisek.cz 

II.A Mgr. Pohnanová Ludmila ludmila.pohnanova@tgmpisek.cz 

II.B Mgr. Hladká Jana jana.hladka@tgmpisek.cz 

II.C Mgr. Kohoutová Marie marie.kohoutova@tgmpisek.cz 

III.A Mgr. Valentová Jitka jitka.valentova@tgmpisek.cz 

III.B Mgr. Štěpánová Marcela marcela.stepanova@tgmpisek.cz 

III.C Mgr. Benáková Martina  martina.benakova@tgmpisek.cz 

IV.A Mgr. Šípová Barbora barbora.sipova@tgmpisek.cz 

IV.B Mgr. Jiříková Markéta marketa.jirikova@tgmpisek.cz 
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IV.C Mgr. Kodýdková Zdeňka zdenka.kodydkova@tgmpisek.cz 

V.A Mgr. Koubová Ivana ivana.koubova@tgmpisek.cz 

V.B Mgr. Kolínková Markéta marketa.kolinkova@tgmpisek.cz 

V.C Mgr. Nováková Barbora barbora.novakova@tgmpisek.cz 

VI.A Ing. Častoral Pavel pavel.castoral@tgmpisek.cz 

VI.B Mgr. Stará Jana jana.stara@tgmpisek.cz 

VI.C Ing. Vovesná Dagmar dagmar.vovesna@tgmpisek.cz 

VII.A Mgr. Černá Michaela michaela.cerna@tgmpisek.cz 

VII.B Mgr. Brůžková Klára klara.bruzkova@tgmpisek.cz 

VII.C Mgr. Hašková Magdaléna magdalena.haskova@tgmpisek.cz 

VIII.A Mgr. Texlerová Valerie valerie.texlerova@tgmpisek.cz 

VIII.B Mgr. Mlsková Ludmila ludmila.mlskova@tgmpisek.cz 

VIII.C Mgr. Jestřábová Martina martina.jestrabova@tgmpisek.cz 

IX.A Ing. Vlková Simona simona.vlkova@tgmpisek.cz 

IX.B Mgr. Slabá Marcela marcela.slaba@tgmpisek.cz 

 

 Třídnímu učiteli můžete zaslat též e-mailový kontakt, pokud dosud nebyl předán. 

 V případě potřeby můžete Vy, nebo Vaše děti oslovit jednotlivé učitele školy 

https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2020/08/emaily.pdf. 

 

 Žádosti o ošetřovné zašlete na e-mail jiri.kothanek@tgmpisek.cz. Do e-mailu, prosíme, uveďte 

jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Aktuální informace k nároku na ošetřovné jsou 

uvedeny na stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/). 

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení. 

 

V Písku 13.10.2020 

 

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy 
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