
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,  
Šobrova 2070 
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Informace pro rodiče o provozu školy od 30. 11.  2020 
 

 

           V Písku 24.11.2020  

Vážení rodiče, 

 

na základě Informace MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 30.11. a  na základě Opatření PES 

pro oblast školství MZ ČR bude probíhat organizace výuky od 30.11. 2020 následovně: 

 

Mateřské školy               stejný režim, jako doposud  

 

I. stupeň ZŠ a ŠD          1. a2. roč.. stejný režim jako doposud,  denní     

                    prezenční výuka,  

                     3. až 5. roč.  – denní prezenční výuka 

                                                                               ve ŠD budou zachovány skupiny po ročnících                   

                           

2. stupeň ZŠ                           9. tř. výuku prezenční. 

        6.K a 7. tř. prezenční výuka v lichých týdnech od 30.11. 

        a v  sudých distanční on-line výuka. 

        6. I  a 8. tř. prezenční výuka v sudých týdnech od 7.12.    

        a v lichých v 6.I distanční výuka a konzultace 

        a v 8. tř. distanční on-line výuka. 

                                                                               

V týdnu od 30.11.  do 4.12. budou do školy k prezenční výuce docházet žáci  9. ročníku,  6.K a 7. ročníku.  

Žáci  6. I  a  8. ročníku budou vyučováni distančně. 

 

V týdnu od 7. 12.  do 11.12. budou do školy k prezenční výuce docházet žáci 9. roč.,  6. I a 8. ročníku. 

Žáci 6. K a 8. ročníku  budou vyučováni distančně. 

 

Distanční výuka je za těchto podmínek pro žáky 2. st.  povinná. Pokud nebude žák  schopen účastnit se 

distanční výuky, je třeba nejpozději do tří dnů informovat třídního učitele. Distanční výuka probíhá 

prostřednictvím portálu www. dist.zssvobodna.cz a v 7., 8. ročníku a v 6.K také on-line výuka dle rozvrhu 

pro on-line výuku. 

 

Pro prezenční výuku platí tyto zásady: 

 tělesná výchova  jen na hřišti nebo formou vycházek 

 nošení ochrany dýchacích cest v prostorách školy 

 hudební výchova  bez zpěvu 

 větrání prostor po 20-ti minutách 

 pobyt v jídelně po ročnících v samostatné části jídelny vyhrazené pro ZŠ Svobodnou, max. 4 žáci u 

stolu 

 V době prezenční výuky probíhá  distanční výuka pouze v případě, že se onemocnění či karanténa 

týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, škola bude pracovat v tzv. smíšeném režimu. 

DISTANČNÍM způsobem bude vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní 

děti budou pokračovat v PREZENČNÍM vzdělávání.  

 Pokud není tato podmínka splněna, probíhá pouze prezenční výuka. 

 

 



 

Provoz školní jídelny:  

 žáci 1. stupně a 9. ročníku budou všichni přihlášeni 

 v týdnech, kdy bude probíhat prezenční výuka v 6.až 8. ročníku, budou všichni žáci 

přihlášení, 

                        v týdnech s distanční výukou budou všichni žáci odhlášeni 

 při distančním vzdělávání v 6. až 8. ročníku je třeba se k odběru obědů přihlásit telefonicky 

ve školní jídelně nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz 

 strávníci dostanou oběd do svých jídlonosičů, konzumace nebude probíhat ve školní jídelně 

 výdej stravy pro žáky s distanční výukou bude nově probíhat u rampy školní jídelny  

na parkovišti od 12:00 do 12:30 hod. 

 na výběr bude opět ze dvou jídel 

 

Vstup do školní budovy z důvodu stavební akce na ulici Šobrova v prostoru před hlavním vchodem je až 

do odvolání  zajištěn bránou u hřiště u kruhového objezdu v sídlišti Dr. M. Horákové, dále kolem tělocvičny 

až k bočnímu vchodu do budovy z atria v prostoru šaten.  

 

 

 
 

 

                            
 

 

S  přátelským pozdravem 

 

Miloslav Machač a Jiří Čáp 
 

 

   



 


