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V Českém Krumlově 25. 11. 2020 
 
 
 

Organizace k vzdělávání od pondělí 30. listopadu 2020 
 

1. 1. stupeň – prezenční výuka již pro všechny ročníky 
2. 2. stupeň – prezenční výuka pro 9. ročník, 6. – 8. roční rotačně po týdnech 

 od 30. 11. 2020 prezenční výuka 6. ABC a 8. AC, distanční výuka 7. ABC a 8. B 

 od 7. 12. 2020 prezenční výuka 7. ABC a 8. B, distanční výuka 6. ABC a 8. AC  

 takto se tedy budou žáci 6. – 8. ročníku střídat po týdnech 
 

3. Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu s níže uvedenými hygienickými opatřeními  
a úpravami 
 

4. Individuální konzultace učitel x žák jsou i nadále po dohodě možné 
 

5. Tripartitní schůzky jsou i nadále po dohodě možné (od 14,00 hod.) 
 

6. CPDM - asistence pro žáky na distanční výuce je k dispozici i nadále, je možné si domluvit  
i doučování (více ZDE) 
 

7. Kroužky – budou se konat pouze pokud se skládají z dětí jedné třídy (sportovní a pěvecké jsou 
zakázané) 
 

8. Školní družina – běžný provoz s hygienickými opatřeními (některé děti mohou být přeřazeny  
do jiného oddělení)  
 

9. Školní jídelna – obědy a svačiny na prosinec se mohou kupovat pouze hotově (nelze strhávat 
inkasa), obědy a svačiny si rovněž každý musí přihlásit sám; obědy hotově lze platit u vedoucí 
školní jídelny denně od 7,00 do 8,00 hod. a navíc ještě ve čt 26. a pá 27. 11. 2020  
od 13,00 do 16,00 hod. 
 

10. Hygienická opatření 
a. z důvodu povinnosti zachování homogenity skupin se výuka některých předmětů nebude 

dělit jako při standardním rozvrhu (CJ, TV, PČ)  
b. je zakázán zpěv a sportovní činnosti (místo TV budou děti trávit na 1. stupni denně  

20 min. v rámci velké přestávky na hřišti, TV u 2. stupně bude probíhat alternativní formou 
venku – vycházky apod.) 

c. roušky je nutné nosit všude i ve venkovních prostorech, štíty lze mít ve výjimečných 
případech a to pouze ve třídě, kdy bude žák 2 m od ostatních a pouze na svém místě, při 
pohybu např. k tabuli si musí vzít roušku; pokud žák zapomene roušku, dostane ji  

https://www.zstgm-ck.cz/pro-rodice-a-zaky/skolni-druzina/
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u vchodu a bude mu strženo 20,-Kč z online pokladny, při záměrném nenošení roušek  
se postupuje jako u jiných kázeňských deliktů (ohrožování zdraví ostatních žáků  
a zaměstnanců školy) 

f. žáci s projevy nemoci (rýma, kašel apod.) budou přesunuti do karantény 
g. vstup do školy - 1. stupeň bude chodit hlavním vchodem, 2. stupeň bude chodit zadním 

vchodem u tělocvičny 
h. další soubor hygienických opatření zajišťují zaměstnanci školy dle nařízení MŠMT 

 
Mgr. Josef Haláček, ředitel 

  
 

 


