Vážení rodiče,
od 18.11.2020 dojde na základní škole k těmto organizačním opatřením.
Žáci 1. až 2. tříd
 Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole je povolena za těchto podmínek:
o výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují),
o žáci, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole,
o je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
o za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
o a dalších souvisejících, např. s organizací stravování dětí.
 Školní družina je v provozu, v obvyklém čase 600 – 1630 hod.
 Do ranní družiny je možné přijít do 730 hod. Po tomto čase, prosíme, vyčkejte před budovou dle níže
uvedeného.
 Z důvodu doporučení MŠMT ČR na snížení kontaktu mezi žáky různých tříd, vstupují žáci
jednotlivých tříd (kteří již nejsou v ranní družině) do budovy:
v 740 hod
1.A a 2.A
v 745 hod
1.B a 2.B
v 750 hod
1.C a 2.C
 Žádáme rodiče o dodržení těchto časů.
 Výuka žáků probíhá bez polední přestávky, tudíž:
Tříd
a
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C

Výuka
(oběd)

Pondělí

Úterý

800 – 1135

800 – 1135

40

00

(11 – 12 )

Pátek

800 – 1135

800 – 1230

800 – 1135

(11 – 12 )

(11 – 12 )

55

(12 – 12 )

(1140 – 1200)

800 – 1135

800 – 1155

800 – 1135

800 – 1155

800 – 1135

(1140 – 1200)

(1200 – 1220)

(1140 – 1200)

(1200 – 1220)

(1140 – 1200)

800 – 1210

800 – 1155

800 – 1155

800 – 1155

800 – 1155

(1220 – 1240)

(1200 – 1220)

(1200 – 1220)

(1200 – 1220)

(1200 – 1220)

800 – 1155

800 – 1215

800 – 1230

800 – 1135

800 – 1155

20

(12 – 12 )

20

00

Čtvrtek

00

00

40

Středa

40

40

35

35

(12 – 12 )

55

40

(12 – 12 )

00

(11 – 12 )

(1200 – 1220)

800 – 1210

800 – 1215

800 – 1155

800 – 1230

800 – 1215

(1220 – 1240)

(1220 – 1240)

(1200 – 1220)

(1235 – 1255)

(1220 – 1240)

800 – 1155

800 – 1235

800 – 1230

800 – 1135

800 – 1215

(1200 – 1220)

(1240 – 1300)

(1235 – 1255)

(1140 – 1200)

(1220 – 1240)

 Po ukončení výuky žáci odchází na oběd a následně se přemisťují do školní družiny, nebo odchází
domů.
 Žáci mají oběd přihlášen od 18.11.2020. Oběd na středu je možné odhlásit v pondělí 16.11.2020
na https://www.strava.cz/strava/ do 1330 hod., nebo na telefonu 380 425 346 od 700 do 1200 hod.
 Žádáme rodiče, aby do prostorů školy vstupovali jen v nezbytných případech.

Žáci 3. až 9. tříd
 Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole je nadále zakázána.
 Pokud mají rodiče zájem jídlo pro své děti odebírat,
o je potřeba si oběd přihlásit předcházející den (na pondělí do pátku) elektronicky na
https://www.strava.cz/strava/ do 1330 hod., nebo na telefonu 380 425 346 od 700 do 1200 hod.,
o oběd nebude konzumován v prostorách školní jídelny, ale bude pouze vydán do přineseného
jídlonosiče v čase od 1030 do 1050,
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.
 Vzdělávací materiály budou umístěny na https://portal.dmsoftware.cz/.
 Podle potřeby budou žákům vzdělávací materiály na vyžádání vytisknuty. Tyto žádosti škola







přijímá od pondělí v pracovní dny: pro 1. stupeň na telefonu 380 425 344 od 800 do 1400 hod,
pro 2. stupeň na telefonu 380 425 342 od 800 do 1400 hod.
Vyplněné vzdělávací materiály zasílají žáci elektronicky podle pokynů vyučujících. Pokud není
elektronický způsob možný, materiály mohou vložit do obálky nadepsané jménem žáka a třídy
(kterou navštěvuje) a v době od 800 do 1200 hod. vhodit do schránky školy.
Na on-line výuku budou žáci upozorněni přes https://portal.dmsoftware.cz/, nebo Teams.
V případě potřeby můžete Vy, nebo Vaše děti oslovit jednotlivé učitele školy
https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2020/08/emaily.pdf.
Níže třídní učitelé:
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B

Mgr. Valentová Jitka
Mgr. Štěpánová Marcela
Mgr. Benáková Martina
Mgr. Šípová Barbora
Mgr. Jiříková Markéta
Mgr. Kodýdková Zdeňka
Mgr. Koubová Ivana
Mgr. Kolínková Markéta
Mgr. Nováková Barbora
Ing. Častoral Pavel
Mgr. Stará Jana
Ing. Vovesná Dagmar
Mgr. Černá Michaela
Mgr. Brůžková Klára
Mgr. Hašková Magdaléna
Mgr. Texlerová Valerie
Mgr. Mlsková Ludmila
Mgr. Jestřábová Martina
Ing. Vlková Simona
Mgr. Slabá Marcela

jitka.valentova@tgmpisek.cz
marcela.stepanova@tgmpisek.cz
martina.benakova@tgmpisek.cz
barbora.sipova@tgmpisek.cz
marketa.jirikova@tgmpisek.cz
zdenka.kodydkova@tgmpisek.cz
ivana.koubova@tgmpisek.cz
marketa.kolinkova@tgmpisek.cz
barbora.novakova@tgmpisek.cz
pavel.castoral@tgmpisek.cz
jana.stara@tgmpisek.cz
dagmar.vovesna@tgmpisek.cz
michaela.cerna@tgmpisek.cz
klara.bruzkova@tgmpisek.cz
magdalena.haskova@tgmpisek.cz
valerie.texlerova@tgmpisek.cz
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martina.jestrabova@tgmpisek.cz
simona.vlkova@tgmpisek.cz
marcela.slaba@tgmpisek.cz

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.
V Písku 13.11.2020

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy

