
České Budějovice, 30. 8. 2020 

Milí žáci 1. ročníku Českého reálného gymnázia, 

v úterý 1. září Vás budeme očekávat ve škole. S sebou si vezměte tašku na učebnice a 

přezůvky pro pohyb v budově školy. U vchodu do školy Vás bude od 7:30 očekávat Vaše třídní 

učitelka Mgr. Monika Bavorová, která Vás po přezutí v šatnách a dezinfekci rukou zavede 

do třídy. Předpokladem vstupu do budovy školy je, že nevykazujete příznaky infekčního 

onemocnění. Dále se budete řídit tímto programem: 

úterý 1. 9.  

8:00 – 9:40 hod.:  třídní učitelka Monika Bavorová – třídnické práce 

Ke vstupu do budovy školy si s sebou vezměte obuv na přezouvání. Podle pokynů třídního 

učitele se v šatnách přezujete, vydezinfikujete si ruce a přejdete do třídy, kde Vás čekají tyto 

aktivity: 

 zahájení nového školního roku, školení bezpečnosti, 

 základní organizační informace (formulář k zadání údajů do systému Bakalářů), 

 seznámení s provozem školní jídelny,  

 převzetí učebnic, vstupních karet a klíčků k šatnám, 

 prohlídka školy. 

středa 2. 9. 

8:00 – 10:30 hod.: Mgr. Monika Bavorová  

 třídnické práce, aktualizace Bakalářů, školní řád a jeho přílohy 

10:40 – 13:30 hod.: Mgr. Bavorová, Mgr. Pytlová, Mgr. Svobodová, Mgr. Holá, Mgr. 

Těšínský 

 socializační hry a sportovní aktivity ve škole (sportovní oblečení a obuv vhodná 

do tělocvičny) 

čtvrtek 3. 9. - sraz u Kauflandu, vchod do Stromovky, ukončení na stejném místě 

8.00 – 14: 00 hod.: Mgr. Bavorová, Mgr. Pytlová. Mgr. Svobodová, Mgr. Holá., Mgr. 

Těšínský 

 projektový den ve Stromovce (v případě špatného počasí v budově školy) - upřesníme 

ve středu 

pátek 4. 9. 

8:00 – 9:40 hod.:  Mgr. Flaška: připojení do MS Teams 

9:50 – 12:35 hod.: PaedDr. Švejda: informace o systému Bakaláři 

Tento program může být průběžně aktualizován. 

Věřím, že se na vzdělávání v naší škole těšíte a že se nám společně podaří překonat 

všechny problémy, které nám současná epidemiologická situace klade do cesty. 

     RNDr. Ludmila Kadlecová         


