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Informace v závěru školního roku 

 

Vážení rodiče, 

jak jste již zaznamenali, 

pustili jsme se do celkové 

rekonstrukce školy. Cílem je 

snížení energetické 

náročnosti budovy a zlepšení 

školního prostředí pro děti, 

žáky a zaměstnance. Na 

rekonstrukci byla obci 

Písařov poskytnuta dotace.  

K 1.6.2022 předáváme celou 

budovu stavební firmě 

Experior a přesouváme se do 

náhradních prostor. Hlavní 

stavební práce budou 

probíhat od 1.6.2022 do 

20.8.2022.  

Pokud se vše podaří podle harmonogramu, rádi vám nové prostory školy představíme v září 2022 - 

„Den otevřených dveří“. 

 

Podrobnosti k provozu od 1.6.2022 

  

Mateřské škola 

Provoz mateřské školy bude nadále probíhat v budově č.p.70, ale v „nové přístavbě“. Do „školky“ se  od 

1.6.2022 dostanete pouze bočním vchodem u spodní brány. 

Telefonní kontakt do MŠ zůstává nezměněn: 799 531 944. 

 

Výuka v ZŠ 

Výuka 1.- 3. ročníku probíhá od 1.6.2022 v budově školy č.p. 216 (vchod od kostela). Zde se žáci také 

stravují a případně pokračují ve školní družině. 

Výuka 4. a 5. ročníku probíhá od 1.6.2022 v budově OÚ, č.p. 80 – zasedací místnost v 1.patře. Žáci 

přicházejí do budovy v čase 7,50 – 7,55. V případě, že žáci navštěvují ranní družinu, odcházejí v 7,45 hod. 

v doprovodu asistentky na výuku do budovy OÚ. Po skončení výuky přecházejí na oběd ke kostelu a 

případně zde zůstávají na odpolední školní družinu. Odpolední vyučování bude probíhat v učebnách u 

kostela. 

Telefonní kontakt do ZŠ zůstává nezměněn: 799 545 145. 

 

Školní družina  

Provoz školní družiny (ranní i odpolední) probíhá od 1.6.2022 v budově školy č.p. 216 (vchod od kostela). 

Provozní doba školní družiny se nemění, provoz družiny bude probíhat do 15.7.2022. 

Činnost zájmových kroužků v družině končí k 31.5.2022.  

Telefonní kontakt do ŠD zůstává nezměněn: 799 531 945 
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Školní jídelna 

V termínu od 1.6. do 31.8.2022 budou obědy dováženy z restaurace Na trojici v Červené Vodě (ŠJ Písařov 

připravuje pouze svačinky v MŠ a pitný režim). Cena pro děti a  žáky bude jako doposud. Finanční rozdíl 

doplácí škola a obec Písařov. 

Odhlašování stravy zůstává obvyklým způsobem tedy přes aplikaci strava.cz případně formou sms na tel. 

725 854 980 nejpozději do 13.00 předcházejícího pracovního dne. 

V případě nepřítomnosti dítěte a žáka ve škole je možnost odběru stravy do jídlonosiče pouze v době 

přímého výdeje tj. 11.00 – 11.30 v budově ZŠ Písařov č.p. 216 (u kostela). 

Po celou dobu rekonstrukce prosím schůzku s vedoucí ŠJ vždy domluvit předem na tel. 725 854 980. 

 

Finanční podpora žáků v ZŠ Písařov – podpora rodin s dětmi  

Zastupitelstvo obce Písařov na svém dubnovém zasedání schválilo motivační program pro žáky, kteří plní 

povinnou školní docházku v naší škole. Rodiče tak mohou za každého žáka získat až 10.000,- Kč.  

Podmínky programu: 

1. každý žák zapsaný v ZŠ Písařov k 30.9. daného školního roku získává za každý ukončený školní rok 

(zapsán k 31.8. daného školního roku) finanční benefit 2.000,- Kč, 

2. nárok na finanční benefit získává žák, který dokončí 5. ročník (pětiletou povinnou školní docházku) 

v ZŠ Písařov (k 31.8. daného školního roku je žákem ZŠ),  

3. žák, který ukončí povinnou školní docházku v ZŠ Písařov před dokončením 5. ročníků pozbývá na 

benefit nárok, 

4. žák, který přestoupí do ZŠ Písařov z jiné školy (tzn. nezahájil povinnou školní docházku na naší 

škole v 1.ročníku) získává benefit pouze za „celé“ školní roky (tzn. nastoupí do ZŠ Písařov 

nejpozději do 30.9. daného školního roku a k 31.8. daného školního roku je žákem školy), 

5. na žáky vzdělávané dle § 31 a § 32 („domácí vzdělávání“) školského zákona se program nevztahuje, 

6. finanční podpora bude vyplacena zákonným zástupcům žáka formou daru v hotovosti nebo 

bankovním převodem (v měsíci říjnu daného roku) po dokončení 5-ti leté povinné šk.docházky v ZŠ 

Písařově (k 31.8. daného školního roku), 

7. finanční podpora není vázána na trvalý pobyt dítěte v obci, 

8. program vstupuje v platnost k 1.5.2022. První podpoření žáci, budou ti, kteří ukončí povinnou 5-ti 

letou školní docházku k 31.8.2022. 

 

Finanční podpora je směřována právě k žákům, kteří přecházejí na 2. stupeň základní školy a rodičům tak 

narůstají náklady spojené s dojížděním a nákupem potřebného vybavení. Cílem programu je stabilizovat 

chod školy a finančně podpořit rodiny s dětmi, které se v současné době potýkají s náročnou ekonomickou 

situací. Věříme, že nabízenou podporu oceníte a využijete zejména pro vaše děti. 

 

Kalendář akcí v závěru školního roku 

7.6. Letní zpívánky s Kamilem Čapčuchem - hudebně vzdělávací program hradí dětem a žákům škola jako 

dárek ke Dni dětí 

13.6. Výlet MŠ 

14.6. Výlet ZŠ – odevzdat návratky a uhradit do konce května 

27.6. Výběr učebnic, úklid tříd 

28.6. Sportovní den – 4.ročník Pašerákova poháru – pětiboj na hřišti 

29.6. „Pochoďák“ a hry v přírodě 

30.6. Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s žáky 5. ročníku   

1.7. pátek - Pohádkový les 

1.7. - 15.7. - Prázdninový provoz školní družiny 
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