Konzultační hodiny:
Od 14. 9 . 2020 budou pro všechny učitele – třídní i netřídní vypsané pravidelné konzultační hodiny
pro rodiče žáků, případně i žáky.
Konzultační hodiny budou v rozsahu běžné vyučovací hodiny a budou zařazeny po skončení výuky po
páté nebo po šesté vyučovací hodině. Ve výjimečných případech (učitelé TV) je možné zařadit i
v jiném termínu.
Konzultační hodiny jsou prioritně určeny pro jakoukoliv konzultační činnost a další komunikaci (např.
předávání informací o výsledcích vzdělávání) se zákonnými zástupci žáků. V době konzultační hodiny
budou učitelé k dispozici na pracovišti tak, aby mohli konzultace poskytovat i přes telefon.
V době konzultační hodiny je možné provádět i doučování žáků nebo na základě jejich zájmu jim
poskytovat vzdělávací podporu.

učitel

den

hodina

Červínková

út

13.00 – 13.45

Dlouhá

st

13.30 - 14.15

Fichtlová

út

14.00 - 14.45

Gregorovičová
Habáňová

Po domluvě na tel. 777 514 617
út

Habáňová – výchovný poradce

14.00 – 14.45
Po domluvě na tel . 739 763 115

Herzánová

út

13.00 – 13.45

Hlavinková

st

13.40 - 14.25

Hrazdílek

čt

14.15 - 15.00

Jandorová

čt

12.45 - 13.30

Jelínek

st

14.00 – 14.45

Knoflíčková

út

14.00 - 14.45

Kopková

st

13.00 - 13.45

Kostihová

pá

8.15 - 9.00

Kostihová – metodik prevence

Po domluvě na tel . 777 514 603

Kouřil

Po domluvě na tel. 515 284 830

Lebdušková

út

14.00 - 14.45

Líčeníková

út

13.45 - 14.30

Mokrá

po

13.40 - 14.25

Moudrá

st

13.00 – 13.45

Navrátilová

po

13.00 - 13.45

Neničková

po

13.30 – 14.15

Prášková

po

12.30 - 13.15

Presová

st

13.00 - 13.45

Radová

út

13.45 - 14.30

Robková

út

13.30 - 14.15

Štanglerová

po

13.30 - 14.15

Trnková

po

13.30 - 14.15

Tyl

čt

13.00 - 13.45

Válka

Po domluvě na tel. 777 096 245

Vargová

út

13.30 - 14.15

Vlková

po

13.30 - 14.15

O stanovení konzultačních hodin budou informováni zákonní zástupci.
Budou také informováni o jejich zákonné povinnosti oznámit nepřítomnost žáka ve výuce, což je
možné učinit v době 7.45 – 7.55 na telefonu třídního učitele, v jiné době nebo v případě, že se
s třídním učitelem nespojí, pak na telefonu v kanceláři školy. (Případně jinak po dohodě s třídním
učitelem, např. e-mailem.)

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy

