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Důležité informace ke konci a začátku nového školního roku 2019/ 2020 
 

 

 
ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019 

 
 

Pondělí 24. června 2019 

 Odpolední výuka odpadá z důvodu konání klasifikační pedagogické rady 

Středa a čtvrtek 26. a 27. června 2019 

 Třídy budou mít dva dny s třídním učitelem svůj vlastní program 

 1. st. končí výuku po 4. a 2. st. po 5. vyučovací hodině, ukončení výuky platí pro oba tyto dny 

Čtvrtek 27. června 2019 
 Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku na Radnici v Českém Krumlově - Obřadní síň 

(10,00 - 9. A, 10,30 - 9. B) 

Pátek 28. června 2019 

 1. hodina – slavnostní předávání vysvědčení, výuka bude ukončena po 1. vyučovací hodině  

 Školní družina bude v provozu standardně vč. omezení daného stavebními pracemi  

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 Žáci 9. ročníku a vycházející žáci si vyzvednou u vedoucí školní jídelny zbývající hotovost za nakoupené 

obědy, příp. vyrovnají pohledávky nejpozději do konce června 2019 a to v časech 7,30 – 8,00 hod. 

 V pátek 28. 6. se budou vydávat obědy v čase 8,45- 11,30 hod. 

ONLINE POKLADNA 

 Žáci 9. ročníku a vycházející žáci předají třídním učitelům čísla účtů, kam mají být poslány zůstatky z jejich 

školních účtů a případně vyrovnají pohledávky v ONLINE POKLADNĚ dle instrukcí svých třídních učitelů  

do začátku posledního červnového týdne 2019 
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ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 

 
 

Pondělí 2. září 2019 
 VÝUKA 

o Zahájení nového školního roku 2019 - 2020 - první školní den bude ukončen po 1. vyučovací hodině  

v 8,45 hod. 

o 1. A – učebna č. 9 přízemí (Mgr. Petříková) 

o 6. A – učebna č. 38 (Mgr. Kramelová) – 2. patro, 6. B – učebna č. 27 (A. Jůzková) – 1. patro, 

6. C – učebna č. 36 (Mgr. Vysokomýtská) – 2. patro 

o Vstup do budovy školy bude povolen pouze rodičům žáků prvních tříd (pouze 1. týden) 

o Na webu školy http://www.zstgm-ck.cz – DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ bude k dispozici začátkem července: 

 Seznam pomůcek pro všechny třídy pro nový školní rok   

 Seznam přijatých dětí do 6. ročníků a jejich rozdělení do tříd 6. A, 6. B a 6. C  

 Seznam přijatých dětí do školní družiny a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení  

 

 ŠKOLNÍ JÍDELNA 

o Oběd bude vydáván 2. 9. od 8,45 do 13,00 hod. pouze přihlášeným dětem  

o Nákup obědů, popř. pořízení čipu v hotovosti (týká se nových žáků a stávajících strávníků platících 

hotově), bude možné od pondělí 26. do čtvrtka 29. 8. 2019 (vždy od 7,30 do 8,00 hod.) 

o POZOR – žáci, kteří mají kartu ISIC, nepotřebují čip (tato karta čip plnohodnotně nahrazuje) 

o Platba inkasem a objednávání přes internet zůstávají standardně v platnosti  

 

 ŠKOLNÍ DRUŽINA 

o Školní družina bude k dispozici v běžném režimu už od pondělí 2. 9. 2019 (6,15 – 16,30 hod.)  

o Více informací na školním webu v sekci PRO RODIČE A ŽÁKY 

 

 ŠKOLNÍ CPDM KLUB 

o Školní klub bude pro žáky 3. – 9. ročníků k dispozici už od pondělí 2. 9. 2019 (13,00 – 15,00 hod.)  

o Více informací na školním webu v sekci PRO RODIČE A ŽÁKY 

 

 ONLINE POKLADNA 

o Přes online pokladnu se budou hradit v novém školním roce žákům všechny platby vč. plateb  

za školní družinu a kroužky (kromě školní jídelny) 

o Stávajícím žákům se zůstatky peněz automaticky převádí do nového školního roku 

o Noví žáci si účet zřídí dle pokynů, které obdrží 2. 9. 2019 

Úterý 3. září 2019 
 VÝUKA 

o 1. – 2. hodina s třídním učitelem, dále výuka už dle rozvrhu 

o Nabídka kroužků – nabídku obdrží žáci první školní den, na webu školy bude k dispozici koncem 

srpna 2019 

o Ve středu 11. 9. 2019 od 16,00 do 16,30 se budou konat TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro všechny třídy 

a od 16,30 do 17,00 proběhne dobrovolné školení rodičů k ONLINE POKLADNĚ  

 

Podrobnější informace k novému školnímu roku budou k dispozici na webu školy www.zstgm-ck.cz  

a obdrží je každý žák v pondělí 2. září 2019. 

http://www.zstgm-ck.cz/
http://www.zstgm-ck.cz/

