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V Českém Krumlově 20. 3. 2021 

Vážení rodiče, milí žáci, dovolil bych si Vás seznámit se způsobem vzdělávání žáků naší školy příští 
týden. Režim zůstává stejný jako v období od 1. do 21. 3. 2021. 

Vzdělávání od 22. do 28. 3. 2021  

1. Všichni žáci 1. – 9. ročníku jsou nadále od pondělí 22. 3. 2021 na distanční výuce z domova. 
Pravidla pro distanční vzdělávání platná od 1. 2. 2021 jsou i nadále v platnosti. K dispozici ZDE, 
na webové úřední desce školy nebo na hlavním vchodu. 
 

2. Informace k distanční výuce – přihlášení do Google Classroom je na našem webu v rychlých 
odkazech a ZDE. Při práci na mobilu či tabletu je třeba si stáhnout příslušnou aplikaci. 
 

3. Školní družina: bude pro všechny uzavřena. 
 

4. Školní jídelna: bude pro všechny uzavřena. Všem žákům, zaměstnancům i externím odběratelům 
budou obědy i svačiny na uvedené období automaticky odhlášeny. 
 

5. 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. 
 

6. 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 (těch, co mají odevzdaná čestná prohlášení) pokračuje 
beze změn. 
 

8. Zaměstnanci školy (i další osoby, které se nezbytně musí pohybovat ve škole) budou mít 
povinnost nosit respirátor. Děti mladší 15 let chirurgickou roušku.  

 
Mgr. Josef Haláček, ředitel 

  
 

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/
https://www.zstgm-ck.cz/pro-rodice-a-zaky/distancni-vyuka/

