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          V Písku dne 30. 12. 2020 
Vážení rodiče, milé žačky a milí žáci, 
 
od  pondělí 4.1. 2021 je  povolena osobní přítomnost žáků ve škole jen pro žáky 1. a 2. ročníku. 
 
Žáci 3. až 9. ročníku se budou opět vzdělávat pouze distančním způsobem. Budou umožněny 
prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. 
 
Žáci 3. až 6. ročníků se budou vzdělávat off-line (pomocí zasílaných pracovních listů, videí a dalších 
materiálů). O případných změnách budete informováni. O rozvrhu individuálních konzultací Vás 
budou informovat třídní učitelé. 
 
Žáci 7. – 9. ročníku se budou vzdělávat on-line dle rozvrhu, který zašlou třídní učitelé. O případných 
změnách budete informováni.  
 
Dovolte nám připomenout, že distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné, respektujte 
prosím pravidla pro omlouvání neúčasti při distanční výuce. 
 
Ve škole je přítomna stálá služba v kanceláři nebo sborovně každý všední den od 8 do 14 hodin. 
Případnou osobní návštěvu školy uskutečněte jen v nezbytných případech, pokud možno 
po předchozí domluvě. Nezapomeňte na povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a 
při návštěvě se snažte omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. 
 
Provoz školní jídelny:  
- žáci 1. a 2. tříd budou od 4.1. všichni přihlášeni 
- pokud chcete oběd odhlásit, dejte vědět třídním vyučujícím, případně můžete oběd odhlásit na  
  portálu www.strava.cz 
- při distančním vzdělávání je třeba se k odběru obědů přihlásit 
- strávníci dostanou oběd do svých jídlonosičů, konzumace nebude probíhat ve školní jídelně 
- vařit se bude jedno hlavní jídlo, ne dvě 
- čas výdeje bude od 12:00 do 12:30 hodin, v případě většího zájmu se čas výdeje operativně  
  prodlouží 
- pokud se bude tvořit fronta, dodržujte, prosím, rozestupy.  
 
Vstup do školní budovy je opět hlavním vchodem.  Zastavovací pruh před školou není určen pro 
parkování, ale pouze k zastavení a vyložení dětí. Při příjezdu ke škole, je možno nově využít kruhový 
objezd na ulici Šobrově, který se nachází před vjezdem na školní zahradu. 
 
 

S přátelským pozdravem 
 

Miloslav Machač a Jiří Čáp 
 

 


