
Vážení rodiče,  

S účinností od 13. 9. 2019 byly stanoveny pro jednotlivé učitele tzv. konzultační hodiny. V době 

konzultační hodiny jsou jednotliví učitele na pracovišti a jsou připraveni vám poskytnout jakékoliv 

informace o vzdělávání vašich dětí, případně s vámi projednávat další záležitosti, a to jak osobním 

jednáním, nebo případně po telefonu.  

Zároveň vás žádáme, abyste respektovali časovou vytíženost učitelů v průběhu vyučování a ke 

konzultacím využívali právě uvedené termíny. 

Informaci o nepřítomnosti dítěte ve vyučování (nemoc apod.) lze podávat telefonicky přímo třídním 

učitelům před začátkem výuky, nebo v ostatních časech v kanceláři školy na tel. 515 284 811. 

Telefonické a e-mailové kontakty na všechny pracovníky naleznete v záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE. 

V době konzultační hodiny je možné provádět i doučování žáků nebo na základě jejich zájmu jim 

poskytovat vzdělávací podporu. 

 

učitel den hodina 

Červínková úterý 13.00 – 13.45 

Fichtlová pondělí 13.30 – 14.15 

Dlouhá středa 13.00 – 13.45 

Gregorovičová  Po domluvě na tel. 777 514 617 

Habáňová středa 13.45 – 14.30 

Hlavinková pondělí 12.45 – 13.30 

Herzánová středa 12.00 – 12.45  

Hrazdílek středa 14.15 – 15.00 

Jandorová pondělí 12.45 – 13.30 

Jelínek pondělí 14.00 – 14.45 

Knoflíčková úterý 14.00 – 14.45 

Kopková pondělí 13.00 – 13.45 

Kostihová čtvrtek 14.00 – 14.45 

Kostihová – metodik prevence  Po domluvě na tel . 777 514 603 

Kouřil pátek 12.45 – 13.30 

Lebdušková středa 13.30 – 14.15 

Líčeníková úterý 14.00 – 14.45 

Líčeníková – vých. poradce  Po domluvě na tel . 739 763 115 

Mokrá pátek 12.40 – 13.25 



Moudrá čtvrtek 13.00 – 13.45 

Navrátilová středa 14.00 – 14.45 

Neničková čtvrtek 13.00 – 13.45 

Prášková  pondělí 13.00 – 13.45 

Presová středa 13.00 – 13.45 

Radová úterý 13.30 – 14.15 

Robková pondělí 13.30 – 14.15 

Štanglerová středa 13.00 – 13.45 

Trnková středa 14.00 – 14.45 

Tyl úterý 13.45 – 14.30 

Válka  Po domluvě na tel. 777 096 245 

Vargová úterý 13.45 – 14.30 

Veselka středa 13.30 – 14.15 

Vlková pátek 12.50 – 13.35 

 

 

                                                                                                                     RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy 


