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Vážení rodiče žáků 6., 7. a 8. tř.  ZŠ Svobodné, 

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  s účinností od 1.6. 2020 je 

od 8.6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v ZŠ za účelem konání konzultací či 

třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a 

studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se 

pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Obsah a forma všech 

vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna stanovená hygienická a 

epidemiologická opatření.  Budou probíhat skupinové konzultace, socializační aktivity, vyzvednutí 

školních potřeb a osobních věcí, odevzdání vypracovaných prací, vyzvednutí vysvědčení za druhé 

pololetí. Při dodržení hygienických a epidemiologických opatření je možný i pobyt v přírodě a 

jednodenní pěší výlety do přírody. 

Vždy bude  splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Každý žák bude 

mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Nejpozději v den nástupu je nezbytné předat vyučujícímu vámi podepsané čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Z důvodu velkého zájmu budou třídy rozděleny na dvě skupiny. Každá z těchto skupin bude 

navštěvovat školu v jiné dny. Přesný rozvrh Vám zašlou třídní učitelé. 

Nástup žáků do školy bude hlavním vchodem takto:  

 pro 6.třídu od  8:00 h do 8:05, 

 pro 7.třídu od 8:15h do 8:20h a 

 pro 8.třídu od 8:25h do 8:30h. 

 Pokud žák dojíždí a měl by před školou trávit půl hodiny, domluví si vstup individuálně 

s třídním učitelem. 

Z důvodu rozdělení tříd do skupin bude možný i oběd. Zájem o jeho objednání směřujte přes 

třídní učitele. 

Konec vyučování bude: pro 6.třídu v 12:55h, pak oběd, pro 7.třídu v 13:15h, pak oběd, pro 

8.třídu 13:25h pak oběd. 

S pozdravem 

Mgr. Miloslav Machač 

ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek 

tel.733 127 452 

e-mail: milmach@centrum.cz 
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