
 

Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
tel.: +420/ 380 714 579 (ŠJ)  

e-mail:info@zstgm-ck.cz 
www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

 
V Českém Krumlově 9. 10. 2020 
 
 

Podrobná informace k způsobu vzdělávání od 12. do 31. 10. 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 pondělí 12. 10. do 31. 10. 2020. 

U žáků 1. stupně se stávající hlavní režim nemění, jsou zde pouze drobná omezení. 

 stávající opatření – roušky, zpěv zůstávají v platnosti 

 bruslení u 1. a 2. ročníku je do konce října zrušené 

 školní družina funguje ve stávajícím režimu 

U žáků 2. stupně bude zachován stávající omezující režim – roušky, TV, zpěv a další níže uvedené 
opatření. 

12. – 16. 10. 2020 – 6. a 7. ročník prezenční výuka, 8. a 9. ročník distanční výuka 
19. – 23. 10. 2020 – 6. a 7. ročník distanční výuka, 8. a 9. ročník prezenční výuka 

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/. 

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 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. 

Kroužky fungují normálně, zrušené jsou pouze tělovýchovné aktivity (florbal), které budou nahrazeny. 

Školní jídelna – funguje v běžném režimu (s novými restrikcemi budou žáci seznámeni na místě 
vyučujícími – menší počet žáků u stolů apod.). Žákům, kteří mají nařízenou distanční výuku, budou 
obědy i svačiny automaticky odhlášeny. Pokud by však některý z žáků měl zájem obědy nebo 
svačiny odebírat, bude je možné pouze vyzvednout, a to v době 11 – 11,30 hod. (vstup ze školního 
hřiště). 

Pro všechny žáky školy platí, že 26. – 27. 10. 2020 jsou MŠMT nařízené dny volna, tím se vlastně 
prodlužují podzimní prázdniny na celý týden tedy od 26. do 30. 10. 2020. 

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

 
Mgr. Josef Haláček, ředitel 
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