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V Českém Krumlově 8. 4. 2021 

Vzdělávání od 12. 4. 2021 do odvolání 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Nástup žáků do školy 

• v liché týdny od 12. 4. 2021 budou moci k prezenční výuce nastoupit žáci 1. A, 2. A  

a 4. A., v sudé týdny bude výuka pro tyto třídy probíhat distančně standardní formou 

přes Google Classroom 

• v sudé týdny od 19. 4. 2021 budou moci k prezenční výuce nastoupit žáci 3. A, 3. B, 5. A 

a 5. B, v liché týdny bude výuka pro tyto třídy probíhat distančně standardní formou  

přes Google Classroom 

• všichni žáci 6. – 9. ročníku jsou nadále od pondělí 12. 4. 2021 na distanční výuce 

z domova; pravidla pro distanční vzdělávání platná od 1. 2. 2021 jsou i nadále 

v platnosti, k dispozici ZDE, dále na webové úřední desce školy nebo na hlavním vchodu 

budovy 

 

2. Výuka 

• žáci se budou i nadále vzdělávat podle svého rozvrhu s akceptací na prioritu některých 

předmětů a doporučení dle metodiky MŠMT  

• hudební výchova (zpěv) a tělesná výchova jsou nadále při prezenční výuce zakázány 

• žáci 1. stupně vzdělávající se prezenčně budou mít každý den vyhrazený prostor  

na školním hřišti pro pobyt venku 

• škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem žáka, jehož zákonný zástupce 

nesouhlasí s podmínkami stanovenými pro vzdělávání svého dítěte prezenčním způsobem 

(roušky, testování apod.); s takovýmto žákem bude udržován i nadále kontakt 

v distančním režimu, avšak v omezené míře dané možnostmi školy (forma předávání 

úkolů bude na stejné úrovni jako v případě nemoci dítěte či jeho karanténě); absence 

tohoto žáka ve škole bude automaticky omluvena; zákonný zástupce je však povinen 

tuto skutečnost ohlásit třídnímu učiteli ve lhůtě a způsobem stanovených ŠŘ  

pro omlouvání žáků 

 

3. Rodičovské online schůzky pro rodiče žáků 1. stupně  

• online schůzky proběhnou ve středu 14. 4. 2021 od 16,00 do 16,30 hod. (třídní učitelé 

seznámí rodiče s detaily organizace, testováním, způsobem klasifikování a bude zde 

prostor i na diskusi); odkaz k připojení bude včas na našem webu 

 

4. Individuální konzultace a tripartita 
• 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. (konzultace nepodléhá nařízenému 
testování) 
 

https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/DV-pravidla_od_1.2.21.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/o-skole/uredni-deska/
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5. Skupinové konzultace 
• žáci 2. stupně (především žáci připravující se na přijímací zkoušky) budou mít 

z dotčených předmětů možnost účastnit se skupinových konzultací v počtu až 6 osob; 
organizaci a nabídku termínů mají na starosti pověření učitelé; konzultace nepodléhá 
nařízenému testování 
  

6. CPDM klub a výpomoc s distančním vzděláváním 
• 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.) 
 

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

pokračuje beze změn 
• těmto žákům doporučujeme využít individuálních konzultací nebo služeb CPDM klubu 

 
8. Školní družina 

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

• školní družinu mohou využívat pouze přihlášené děti (tato služba je placená) 

• rozdělení žáků: 1. oddělení M. Laštovková (1. A a 3. A), 2. oddělení D. Smetanová (2. A 

a 5. A), 3. oddělení J. Němečková (4. A a 3. B) 

 

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

• jde o žáky 1. stupně; tito žáci mohou navštěvovat naši školu i v době, kdy mají distanční 

výuku; bude vytvořena speciální skupina 

• 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 v průběhu celého dne (6,15 – 16,30 hod.) 

• děti si mohou zákonní zástupci vyzvednout přes zazvonění ve školní družině 

• tato služba není zpoplatněná 

• 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 zpráva  

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) 

 

 

mailto:halacek@zstgm-ck.cz
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10. Školní jídelna 

• bude v provozu ve standardním režimu s hygienickými omezeními 

• je nutné přihlásit obědy či svačiny přes internet aplikace strava (v případě komplikací je 

možné kontaktovat vedoucí jídelny pí. Peleškovou telefonicky tel.: 380 714 579 během 

pátku 9. 4. 2021 od 8,00 do 11,00 hod. nebo jí zaslat e-mail na peleskova@zstgm-ck.cz 

do neděle 11. 4. 2021 do 12,00 hod. 

TESTOVÁNÍ 

1. 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 

 

2. Průběh testování 

• video návod k testování na naší škole testy LEPU Medical je ZDE  

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

anebo jím písemně pověřená osoba 

• testování nesmí provádět zaměstnanec školy, ten zajišťuje pouze instruktáž a podmínky 

pro testování 

• leták s přehledem návazných postupů je ZDE 

• testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek a je povinné 

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

a dále dle harmonogramu, tedy ve čtvrtek 

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

omezená prostorem, první skupina bude vpuštěna v 7,30 hod., druhá skupina v 7,45 

hod. (doprovod – pouze jedna osoba, musí mít po celou dobu nasazený respirátor) 

• testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky zajišťuje naše škola, koordinací byla 

pověřena výchovná poradkyně Mgr. Brožová (rozešle přesné informace vybraným 

žákům) 

• testování se neprovádí u žáků a osob, které byly nemocné Covid-19 a ještě neuplynula 

lhůta 90 dnů od prvního pozitivního testu RT-PCR (toto musí být písemně doloženo  

od lékaře nebo z laboratoře v listinné či elektronické podobě) 

• kompletní manuál k testování ve školách vč. právně-metodického zdůvodnění je ZDE 

 

mailto:peleskova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/channel/UC0wFmX6GQqnqQw66YCFFBYw
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/Covid/letak.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2021/Halacek/Covid/testovani.pdf
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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

1. všichni žáci jsou povinni ve škole i mimoškolních prostorách nosit chirurgickou roušku (pokud ji 

žák zapomene, obdrží ji u vchodu a bude mu strženo 20,-Kč z online pokladny); ve výjimečných 

případech (astmatici, popř. podobně handicapované děti) mohou tito žáci mít na krátkou dobu 

štít a musí být min. ve vzdálenosti 2 m od ostatních osob 

2. zákonní zástupci či písemně pověřené osoby starší 15 let s umožněným vstupem do školy musí 

nosit v prostorách budovy a na venkovních pozemcích školy respirátor 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

1. Ošetřovné 

• v případě potřeby je možné kontaktovat pí. Malíkovou (nová hospodářka školy)  

na tel.: 380 711 370, 603 446 442 nebo na e-mailu: malikova@zstgm-ck.cz 

• více informací je k dispozici ZDE  

 

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

