Vážení rodiče,
na základě krizového opatření vydaného Vládou ČR je osobní přítomnost žáků ve škole
(prezenční vzdělávání) umožněna jen žákům 1. a 2. ročníků. Žáci 3. až 9. ročníků absolvují
povinnou distanční výuku.

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

Vzdělávání žáků 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. stravování dětí.
 Školní družina je v provozu, v obvyklém čase 600 – 1630 hod.
 Z důvodu doporučení ke snížení kontaktu mezi žáky různých tříd, se žáci před školou ani v šatnách
neshromažďují. Po převlečení odchází do prostor školní družiny, od 740 hod do své třídy.
 Výuka žáků probíhá bez polední přestávky, tudíž:
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 Po ukončení výuky žáci odchází na oběd a následně se přemisťují do šk. družiny, nebo odchází domů.

Vzdělávání žáků 3. až 9. tříd
 Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole je zakázána.
 Vzdělávací materiály budou umístěny na https://portal.dmsoftware.cz/.
 Podle potřeby budou žákům vzdělávací materiály na vyžádání vytisknuty. Tyto žádosti škola přijímá
od pondělí 4.1.2021v pracovní dny:
pro 1. stupeň na telefonu 380 425 344 od 800 do 1300 hod,
pro 2. stupeň na telefonu 380 425 342 od 800 do 1300 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 ve dveřích staré budovy.
 Na on-line výuku budou žáci upozorněni prostřednictvím 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:
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Stravování ve školní jídelně
Žáci 1. a 2. tříd
 Oběd mohou 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 3. až 9. tříd (a 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 nekonzumují v prostorách školní jídelny, ale pouze
odeberou do přineseného jídlonosiče v čase od 1030 do 1050 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 08.01.2021

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy, v.r.

