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Zásady provozu ZŠ TGM Komárov od 1. 3. 2021 
 

1. Uzavírá se prezenční forma vyučování 1. a 2. ročníku, tyto třídy přecházejí na 

distanční, resp. on-line výuku. 

2. Uzavírá se školní družina. 

3. Odvolávají se všechna zbytná jednání, tedy i avizované jednání s rodiči. 

Stávající naplánovaná jednání budou přesunuta na vhodnější termín. 

4. Abychom vám, vážení rodiče, alespoň trochu vypomohli, v případě vašeho 

zájmu bude školní kuchyně vařit pro všechny zájemce z žáků na distančním 

vzdělávání. Vaše požadavky směřujte prosím během zítřejšího rána a 

dopoledne na vedoucí školního stravování, paní Romanu Zemanovou. Výdej 

obědů bude probíhat „okénkovou formou“, čili vstup přes zahradu. 

5. Druhou oblastí, kdy škola vyjde vstříc potřebám žáků a rodičů, je poskytování 

individuálních konzultací, a to v předem stanoveném režimu - max. 2 

vyučovací (45 min.) hodiny denně. Pro žáky, kteří v současné době na 

konzultace docházejí, se nic dalšího nemění.  

1. Jednorázové individuální konzultace si mohou sjednat žáci se svým 

vyučujícím, pokud se jedná o konzultace pravidelné, je potřeba zažádat 

vedení školy (stačí e-mail). 

2. Jak žák, tak vyučující, budou mít po celou dobu kontaktu respirátor FFP2. 

6. Provoz školy pro veřejnost bude probíhat následovně: pondělí 9 – 12 hod. a 

ve středu 12 -15 hod. V této době bude přítomen zástupce vedení školy. V 

případě naléhavé potřeby je možné sjednat i termín individuálně, nejlépe 

telefonicky. Telefonní kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny na 

www.zs-komarov.cz . Prosím všechny návštěvníky školy, aby dbali pokynů a 

měli nasazen respirátor. 

7. V případě vyzvedávání učebnic, pracovních sešitů, úkolů pro distanční výuku 

apod. je nutné dohodnout přesný termín. Tyto záležitosti vyřizuje dotyčný 

vyučující, případně jiná pověřená osoba. 

8. Samozřejmostí je poskytnutí poradenské činnosti v oblasti používání platformy 

G-Suite (resp. Work Space). Zde dotazy směřujte na pana učitele Davida 

Koláře ( david.kolar@zs-komarov.cz ). 
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9. Poradenské služby, pomoc a podporu nabízí škola v oblasti pedagogické (zde 

můžete o konzultaci či poradu požádat kteréhokoli vyučujícího) a 

psychologické podpory.  

a. Z oblasti psychologie směřujte své dotazy na školního psychologa, paní 

Andreu Vybíralovou ( andrea.vybiralova@zs-komarov.cz ). 

b. Poradenství v oblasti výběru povolání (mimo jiné i přihlášky, zápisové 

lístky apod.) zabezpečuje paní učitelka Iva Jílková ( iva.jilkova@zs-

komarov.cz ).  

S ostatními dotazy k provozu školy, výuky apod. se obracejte na ředitele Jiřího 

Veverku ( jiri.veverka@zs-komarov.cz ) nebo paní zástupkyni Janu Lysou ( 

jana.lysa@zs-komarov.cz ). 

Děkuji za pomoc a podporu, vstřícnost a pochopení. 

Jiří Veverka 

 

 

 


