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V Českém Krumlově 7. 5. 2021 

Vážení rodiče, milí žáci, dovolil bych si Vám předat informace ke vzdělávání na naší škole od 10. 5. 
2021. 

Vzdělávání od 10. 5. 2021 do odvolání  

Organizace vzdělávání 

1. Nástup žáků do školy 

• v liché týdny od 10. 5. 2021 budou moci k prezenční výuce nastoupit žáci dle již 

zavedeného režimu 1. A, 2. A, 4. A., z 2. stupně k nim nastoupí žáci 6. a 7. ročníku, 

v sudé týdny bude výuka probíhat distančně standardní formou přes Google Classroom 

• V sudé týdny od 17. 5. 2021 chodí do školy prezenčně žáci 3. A, 3. B, 5. A, 5. B, a z 2. 

stupně nastoupí žáci 8. a 9. ročníku, v liché týdny bude výuka probíhat distančně 

standardní formou přes Google Classroom 

2. Výuka 

• vzhledem k omezeným možnostem školy bude Meet online výuka probíhat v době 

distanční výuky žáků už pouze na 1. stupni dle daných pravidel 

• tělesná výchova je povolena venku, tzn. bude probíhat dle rozvrhu a je třeba, aby žáci 

měli cvičební úbor, týká se všech ročníků 

• hudební výchova – zpěv zatím povolený není 

3. Individuální konzultaci s vyučujícím (žák x učitel), příp. tripartitní jednání (žák x rodič x vyučující) 

je možné si domluvit (prostřednictvím e-mailu, Komens nebo telefonicky), platí pro žáky celé 

školy v časech 14,00 – 16,00 hod. (účastníci konzultace nemusí být testovaní) 

4. Žákům, kteří by měli zájem o pomoc při distančním vzdělávání (zaneprázdnění rodiče, problémy 
s technikou, potřebná dopomoc), nabízíme využití služeb zaměstnanců školního klubu CPDM. 
Tuto pomoc lze domluvit po předchozí telefonické domluvě na tel.: 739 963 374 nebo 
388 402 926. (vzdělávání v čase 9 – 15,00 hod.). 

5. Vzdělávání žáků bez přístupu k internetu (těch, co mají odevzdaná čestná prohlášení) 

• učitelé daného předmětu předají úkoly žákům v době, kdy budou ve škole a opět je od 
nich vyberou v jejich prezenční výuce 

6. Školní družina 

• bude v provozu v běžné časy 6,15 – 16,30 hod. 

• školní družinu mohou využívat pouze přihlášené děti  

7. Vybraní žáci naší školy, jejichž rodiče jsou v IZS a dalších exponovaných profesích 

• jde o žáky 1. – 5. tříd, kterým nebylo ještě 10 let, mohou navštěvovat naši školu  

i v době, kdy mají distanční výuku; budou v extra skupině 

• pokud mají rodiče těchto žáků zájem o vzdělávání prezenční formou i v době jejich běžné 

distanční výuky, nahlásí toto řediteli tel.: 773 781 795, postačí SMS nebo na e-mail: 

halacek@zstgm-ck.cz (jméno dítěte, třída, doklad od zaměstnavatele, že rodič spadá  

do níže uvedené skupiny – lze předat i při první návštěvě školy) 
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• jde o děti rodičů s těmito profesemi: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických 

služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠK a 

školských zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci 

uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu 

práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a OSSZ a zaměstnanci Finanční správy ČR 

• žáci budou přicházet vstupem do školní družiny, kde si je převezme odpovědný pracovník 

a zajistí jejich vzdělávání  

• žáky je možné do školy umístit v čase 6,15 – 16,30 hod. 

8. Školní jídelna 

• bude v provozu ve standardním režimu s hygienickými omezeními 

• 1. stupeň vč. IZS skupiny – obědy a svačiny pokračují v nastaveném režimu 

• 2. stupeň – žáci si obědy i svačiny musí přihlásit, a to přes internet nebo aplikaci Strava  

(v případě potřeby je možné kontaktovat vedoucí jídelny pí. Peleškovou telefonicky tel.: 

380 714 579 nebo jí zaslat e-mail na peleskova@zstgm-ck.cz do neděle 9. 5. 2021 do 

12,00 hod. 

• pokud je žák, nemocen, v karanténě nebo z jiného důvodu oběd či svačina mu daný den 

propadnou a nelze si je vyzvednout (den, který již nelze odhlásit) 

9. Testování 

o Příchod do školy 

• příchod pro žáky, kteří se budou testovat sami ve třídách, je hlavním vchodem v čase 

7,40 – 7,55 hod. 

• příchod do školy pro družinové děti a děti zaměstnanců IZS a vyb. profesí vchodem 

pro školní družinu, testování bude probíhat na chodbách před jednotlivými 

odděleními, pro IZS skupinu v učebně 

• příchod pro žáky 1. – 3. ročníku, kteří se budou chtít testovat za asistence zákonného 

zástupce nebo písemně pověřené osoby (ve výjimečných případech mohou mít tuto 

asistenci i žáci 4. a vyšších ročníků), je zajištěn vchodem u tělocvičny 

o Průběh testování 

• testování si bude provádět každý žák sám, příp. mu dopomůže zákonný zástupce,  

a nebo jím písemně pověřená osoba 

• testování nesmí provádět zaměstnanec škol, ten zajišťuje pouze instruktáž  

a vybavení testovacího místa, testujeme stále testy Singclean 

• testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek u žáků 2. stupně, u žáků 1. stupně 

pouze 1 x týdně v pondělí, testování je povinné 

• pokud se žák poprvé dostane do školy např. až ve středu, bude testován ve středu a 

dále dle harmonogramu 

• v případě asistence ze strany rodičů v tělocvičně je třeba počítat s tím, že kapacita 

bude omezená prostorem (doprovod – pouze jedna osoba, musí mít po celou dobu 

nasazený respirátor) 
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10. Hygienická opatření, další informace 

• ošetřovné – na ošetřovné mají rodiče nárok pouze u dětí do 10 let dobu, kdy mají  
ve škole distanční výuku 

• v případě potřeby je možné kontaktovat pí. Malíkovou na tel.: 603 446 442 nebo 
malikova@zstgm-ck.cz 

• další informace k ošetřovnému jsou k dispozici ZDE  
• zaměstnanci školy (i další osoby, které se nezbytně musí pohybovat ve škole a i 

venkovních plochách – vyjma TV) budou mít povinnost nosit respirátor, děti mladší 15 let 
chirurgickou roušku 

 
Mgr. Josef Haláček, ředitel 

 
  

mailto:malikova@zstgm-ck.cz
https://www.mpsv.cz/osetrovne

