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V Českém Krumlově 13. 10. 2020 
 
 

Podrobná informace k způsobu vzdělávání od 14. 10. do 1. 11. 2020 

Vážení žáci a rodiče, 

vzhledem k zpřísňujícím se vládním opatřením, ve vztahu k pandemii Covid-19, je třeba upravit způsob 
vzdělávání na naší škole a to od středy 14. 10. do neděle 1. 11. 2020. 

1. Škola tedy bude uzavřena celá pro oba stupně od 14. 10. do 1. 11. 2020, předpokládaný nástup 
žáků je v pondělí 2. 11. 2020 
 

2. Distanční výuka (je pro všechny žáky povinná) 
 

a. Priorita Ma, Čj, Aj s omezením Google Meet výuky, POZOR pouze Google Meet výuka 
je pro žáky dobrovolná (učitel tedy musí v případě, že bude tuto výuku organizovat 
připravit materiály prostřednictvím Google Classroom pro ty, co se nepřipojí - 
opodstatněným důvodem pro toto rozhodnutí je, že v rodinách není dostatek zařízení  
pro online výuku v jeden moment, více dětí v rodině ap.) 
 

b. Prostor na plnění úkolů mají děti vždy do další hodiny daného předmětu dle rozvrhu  
(u 1. st. dle uvážení učitele) 
 

c. U distanční výuky by měli být všichni žáci připojeni do kurzů (jeden kurz – jeden 
předmět) přes systém Google Classroom tak, aby mohli studovat vložené materiály  
od učitelů a plnit zadané úkoly přes internet; žáci sledují i sekci domácí úkoly  
na Bakalářích, kde mohou být upozorněni např. na výuku online přes Google Meet 
v přesný čas; s online vzděláváním tohoto typu byli všichni žáci dostatečně seznámeni  
a to především ve výuce informatiky; návod na připojení je k dispozici i na webu školy 
pod tímto odkazem https://www.zstgm-ck.cz/pro-rodice-a-zaky/bakalari/ 

d. U distanční výuky žáků, kteří nemají přístup na internet (jsou ti, kteří vyplnili čestné 
prohlášení a mají papírovou žákovskou knížku), bude vzdělávání probíhat tak, že během 
pondělí 19. 10. (7,30 – 16,00 hod.) si vyzvednou materiály a úkoly na celý týden v 
papírové podobě u zástupce ředitele a opět v pátek daného týdne je vrátí vypracované 
do školy tamtéž, popř. vhodí do schránky;  
do konce tohoto týdne lze úkoly pro tyto žáky připravit na vyžádání zákonného zástupce 
u třídního učitele stejným způsobem 
 

e. Střídání tříd po týdnech tak, jak mělo platit od tohoto pondělí 12. 10. 2020 se zítřkem 
ruší, všichni najíždí na distanční výuku od 14. 10. 2020 
 

f. Kroužky nebudou organizovány, budeme je nahrazovat 
 

g. Výuka během prodloužených prázdnin 26. – 1. 11. 2020 nebude žádná, ani 
distanční  
 

https://www.zstgm-ck.cz/pro-rodice-a-zaky/bakalari/
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3. Školní družina bude zavřená – děti platí normálně celou částku za pololetí, čas kdy nebudou 
chodit, se jim odečte z platby za 2. pololetí poměrově, pokud MŠMT neurčí jinak 
 

4. Školní klub CPDM bude rovněž uzavřený 
 

5. Školní jídelna – bude zavřená, všem byly obědy i svačiny automaticky odhlášeny 
 

a. Pokud by však některý z žáků měl zájem obědy odebírat, musí si je přihlásit a odebrat  
či konzumovat pouze v čase 11,30 – 12,30 hod. (vstup ze školního hřiště) 

b. Odběr obědů veřejností je možný pouze v čase 11,00 – 11,30 hod. 

6. OŠETŘOVNÉ – pro informaci k ošetřovného kontaktujte, prosím, hospodářku školy pí. Grycovou 
na emailu: grycova@zstgm-ck.cz, popř. tel.: 380 711 370, 603 446 442 

Poznámka: prezenční výuka – žáci chodí normálně do školy, distanční výuka – žáci se vzdělávají doma, toto vzdělávání 
je POVINNÉ! 

Přeji všem především hodně zdraví, Josef Haláček 

mailto:grycova@zstgm-ck.cz

