
Vážení rodiče, 

od 30.11.2020 dojde na základní škole k těmto organizačním opatřením. 

 

Obecná protiepidemická opatření 

 Žáci, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny a školního klubu. 

 Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně 

nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 

 Vstup třetích osob do prostor školy (zákonní zástupci, pracovníci školských poraden, apod.) je 

obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk 

s žáky. Např. se zákonným zástupcem se pedagog setká před školou a na místo jednání ho 

doprovodí. 

 Žádáme rodiče, aby do prostorů školy vstupovali jen v nezbytných případech. 

 Bude probíhat pravidelné větrání vnitřních prostor školy v délce nejméně 5 minut během 

přestávky a 1x uprostřed každé vyučovací hodiny/hodiny v oddělení školní družiny/klubu, 

popřípadě každých 30 minut. 

 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hudební výchova a tělesná výchova se neruší, 

ale naplní se jiným obsahem. 

 Dle možností bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 

 Výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak 

neprolínají. 

 

Žáci 1. stupně 

 Prezenční výuka je povolena všem žákům 1. stupně. 

 Výuka žáků probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2020, tzn. včetně polední přestávky. 

 Při příchodu do školy se žák v šatně urychleně přezuje/převleče a odchází do oddělení školní 

družiny, od 7
40

 hod do třídy. 

 Z důvodu doporučení MŠMT ČR na snížení kontaktu mezi žáky různých tříd a zamezení jejich 

shromažďování v šatnách, budou žáci v čase od 7
30

 hod do školy pouštěni po skupinách. 

 Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé 

vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, může ředitel školy stanovit, který 

vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. 

 

 Prezenční individuální konzultace ve škole je možná, když při konzultaci je přítomen 1 žák a 1 

pedagog, může být přítomen i jeden zákonný zástupce. 

 V případě, že žádost o konzultaci vzejde ze strany zákonného zástupce, domluví se na jejím 

konání předem s pedagogickým zaměstnancem školy. 

 

Školní družina a školní klub 

 Školní družina je možná pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné 

jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině 

zařadit žáky jednoho ročníku. 



 Školní družina je v provozu, v obvyklém čase 6
00

 – 16
30

 hod. 

 

 Školní klub je možný pro prezenčně vzdělávané žáky jenom při dodržení homogenity skupiny 

stejné jako ve třídě. 

 Z výše uvedeného a personálních důvodů je školní klub pro žáky 5. tříd zabezpečen jen v čase 

polední přestávky, tzn. mezi dopolední a odpolední částí výuky. Ranní část a dobu po ukončení 

vyučování škola nezabezpečuje a žák odchází domů. 

 

Žáci 2. stupně 

 Prezenční výuka je povolena všem žákům 9. tříd. 

 Pro žáky 6. až 8. tříd je povolena rotační prezenční výuka, tzn.: 

o v týdnu od 30.11.2020 se prezenčně vzdělávají žáci tříd 6.A,B,C, 7.A; žáci tříd 7.B, 7.C a 

8.A,B,C se povinně vzdělávají distančně, 

o v týdnu od 7.12.2020 se prezenčně vzdělávají žáci tříd 7.B, 7.C a 8.A,B,C; žáci tříd 6.A,B,C, 

7.A se povinně vzdělávají distančně, 

o v dalším období dochází ke střídání prezenční a distanční výuky po týdnech. 

 Výuka žáků probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2020, tzn. včetně polední přestávky. Výjimkou je 

9. ročník – v pondělí a pátek končí vyučování 6. vyučovací hodinou všichni žáci 9. tříd (tzn. ve 

13
30

 hod). 

 Z důvodu doporučení MŠMT ČR na snížení kontaktu mezi žáky různých tříd a zamezení jejich 

shromažďování v šatnách, budou žáci do školy přicházet v těchto časech: 

1. týden:    2. týden 

7
40

 hod  6.A a 6.B    7.B a 7.C 

7
45

 hod  6.C a 7.A    8.A, 8.B a 8.C 

7
50

 hod  9.A a 9.B    9.A a 9.B 

 Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé 

vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, může ředitel školy stanovit, který 

vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. 

 

 Prezenční individuální konzultace ve škole je možná, když při konzultaci je přítomen 1 žák a 1 

pedagog, může být přítomen i jeden zákonný zástupce. 

 V případě, že žádost o konzultaci vzejde ze strany zákonného zástupce, domluví se na jejím 

konání předem s pedagogickým zaměstnancem školy. 

 

Žáci 2. stupně v týdnu na distanční výuce 

 Pro žáky, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce, budou vzdělávací materiály umístěny na 

https://portal.dmsoftware.cz/, případně předány již ve škole v týdnu, kdy budou mít prezenční 

výuku. 

 Podle potřeby budou materiály žákům na vyžádání vytisknuty, tyto žádosti budou přijímány na 

telefonu ve sborovně 2. stupně od pondělí do středy v čase 8
00

 – 12
00

 hod. 

 Na případnou on-line výuku budou žáci upozorněni přes Teams. 

 Vyplněné vzdělávací materiály předávají žáci podle pokynů vyučujících. 

https://portal.dmsoftware.cz/


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

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

 

Stravování ve školní jídelně 

 Žáci na prezenční výuce přihlášeni ke stravování mohou oběd konzumovat v prostorách školní 

jídelny v době stanovené rozpisem za dodržení stanovených protiepidemických opatření, např. 

povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby ke konzumaci stravy, max. 

počet 4 osob u jednoho stolu. 

 

 Žáci 1. a 2. tříd mají obědy přihlášeny již z předchozího týdne podle své volby. 

 Žáci 3. až 6. tříd, 7.A a 9.A,B mají obědy přihlášeny od 30.11.2020 (volba - první jídlo). Pokud 

chtějí oběd odhlásit nebo změnit volbu na 2. jídlo, mohou tak učinit do pátku 27.11.2020 na 

https://www.strava.cz/strava/, nebo na telefonu 380 425 346 od 7
00

 do 12
00 

hod. 

 Žáci 7.B, 7.C a 8. tříd mají obědy přihlášeny od 7.12.2020 (volba - první jídlo). Pokud chtějí oběd 

odhlásit nebo změnit volbu na 2. jídlo, mohou tak učinit do pátku 4.12.2020 na 

https://www.strava.cz/strava/, nebo na telefonu 380 425 346 od 7
00

 do 12
00 

hod. 

 V dalších týdnech si žáci na rotační výuce přihlašují/odhlašují obědy sami. 

 

Stravování žáků na distanční výuce (odběr jídla 1 den nepřítomnosti dítěte ve škole) 

 Žáci na distanční výuce přihlášení ke stravování vstupují do budovy vchodem do šaten 2. stupně 

v přítomnosti pedagogického dohledu. Oběd nebudou konzumovat v prostorách školní jídelny, ale 

bude pouze odebrán do přineseného jídlonosiče v čase od 10
30

 do 10
50

 hod. Žáci jsou povinni 

dodržovat pokyny přítomných pracovníků školy a doporučené rozestupy, tzn. 2 metry od sebe. 

 Odběr jídla 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole se řídí obdobně výše uvedeným. 

 Čipy pro výdej jídla s sebou. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení. 

 

 

V Písku 25.11.2020       Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy 
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