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V Českém Krumlově 13. 11. 2020 
 
 
 

Vážení rodiče, milí žáci, dovolil bych si Vás seznámit s nejdůležitějšími změnami v nadcházejícím období. 

Změny ve výuce od středy 18. 11. 2020: 

1. Nástup žáků 1. a 2. tříd k prezenční výuce bez sportovních činností a zpěvu (standardní rozvrh 
zůstane zachován), třídy 3. – 9. ročníku se nadále vzdělávají distančně. 

2. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky  
po celou dobu pobytu ve škole. 

3. Školní družina: provoz ranní i odpolední družiny bude obnoven pro žáky 1. a 2. třídy. 
4. Školní jídelna: je třeba, aby si zájemci o stravu přihlásili obědy včas, svačiny budou k dispozici až 

od 23. 11. 2020 a rovněž po přihlášení. 
5. Individuální konzultaci s vyučujícím je možné si domluvit (prostřednictvím e-mailu, Komens, v 

krajním případě telefonicky), platí pro žáky celé školy. 
6. Rodiče si mohou od 18. 11. 2020 rovněž dohodnout s vyučujícím (prostřednictvím e-mailu, 

Komens, v krajním případě telefonicky) tripartitní schůzku v čase 13:00 - 16:00hod. (vyučující – 
žák – rodič); tato schůzka slouží především k hodnocení žáka za první čtvrtletí, je dobrovolná a 
nahrazuje tak částečně klasické třídní schůzky (nabídka je platná pro všechny žáky školy). 

Od 25. 11. 2020 bude pro všechny žáky k dispozici čtvrtletní hodnocení na Bakalářích. 

Přeji hezký víkend, Josef Haláček, ředitel 

 
Mgr. Josef Haláček 

ředitel 
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