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Organizace konzultací s třídními vyučujícími od 2. červnového týdne 
 
Účast na konzultačních hodinách je dobrovolná. Distanční výuka pokračuje v omezené 
míře dál. 
 
V konzultačních hodinách s třídními učiteli se budou vyřizovat následující záležitosti:  
 

1. Žáci/žákyně nahlásí třídním učitelkám a učitelům všechny předměty, v niž se 
vlastní hodnocení liší od předběžné celkové známky. Třídní vyučující sesbírá 
informace a předá je příslušným učitelkám a učitelům odborných předmětů.  

2. Žáci/žákyně mají možnost odevzdat portfolia ze všech předmětů třídní/mu 
vyučující/mu. Třídní vyučující portfolia předají dál.  
Poznámka pro třídní vyučující: Portfolia následujících tříd a předmětů budou 
předána vedení školy: 
4. ročník: Seminář 1: kurz Podnikatelský řidičák 

     Seminář 2: povinně volitelný předmět Seminář z anglického jazyka  
5. ročník: Seminář 1: zeměpis, dějepis, chemie, fyzika a OSZ (v němčině)  

3. Ostatní dotazy žáků/žákyň, které se svými třídními vyučujícími chtějí 
prodiskutovat.  

 
Body 1 a 2 mohou být vyřízeny i mailem, pokud žák/ žákyně nebude chtít nebo moci 
přijít do školy.  
Jestliže si žáci/žákyně přejí konzultační hodinu s příslušným vyučujícím, nebo 
vyučující žáky/žákyně potřebují ve škole kvůli klasifikaci, budou v týdnu 15. 6. – 18. 6. 
2020 stanoveny konzultační hodiny. 
 
Následující vyučující jsou jen omezeně k dispozici, neboť patří do rizikové skupiny 
nebo jsou nemocní: 
Kolegové a kolegyně: Bělohoubek, Kellner, Korn, Salazar, Vlčková 
 
 
Časové rozdělení – konzultace s třídními vyučujícími od 10.6. - 12. 6. 2020 
Konzultace budou trvat nejdéle 1,5 hodiny (viz rozvrh hodin). 
 

středa 10.6. 

třída  čas místnost 

třídní 

vyučující 

1A 8:30  206 Riegrová 

  3A 8:30  201 Schachner 

  3B 9:30  204 Farkas 

  4B 9:30  205 Schwarz* 

  5A 10:30  206 Neumayer 
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čtvrtek 11.6. 

1B 8:30 204  Pils 

2A 8:30  201 Pavlíčková 

  2C 10:30  211 Foustka* 

  5B 10:30  204 Hager A 

     

pátek     12.6. 

1C 8:30  205 Kopáčová 

2B 8:30  210 Lego 

  3C 9:30  204 Kohlrusch 

  4A 9:30  206 Louvel 

 
*zástup za Mag. Kellner a Mgr. Vlčkovou. 
 
1.6.2020 
Mag. Isabella Haleš 
 


