
Konzultační hodiny během mimořádných opatření 

Milí žáci, abychom co nejvíc zlepšili komunikaci, připravili jsme pro Vás přehled možností, jak

kontaktovat vaše učitele. Někteří  nabízí  možnost spojení přes WhatsApp. Pro všechny platí

komunikace e-mailem. Učitelé si zvolili hodiny, kdy budou u počítače přímo, v ostatním čase

vám odpoví v nejkratším možném termínu. Snažte se při  přípravě dodržovat rozvrh hodin.

Myslete  na  to,  že  rodiče  mají  nyní  spoustu  starostí,  proto  žádám  zvláště  starší  žáky  o

zodpovědnost, samostatnost a pomoc rodičům. Vaši rodiče nemusí být tak počítačově zdatní

jako vy. Poraďte jim. Nechtějte po rodičích, aby vám doma nahrazovali učitele a látku si zkuste

nejprve sami nastudovat, než budete chtít po rodičích pohodlnou „nalejvárnu“. Pomáhejte s

učením i mladším sourozencům. Sami si plňte své povinnosti včetně vyžádané komunikace s

učiteli.  Většina  učebnic  je  srozumitelně  napsaná,  stačí  pozorně,  případně  opakovaně  číst.

Snažíme se  vás  nasměrovat  na  stránky s  procvičováním a  výuková videa.  Také  vybíráme

možnost výuky online, kterou vám v krátkém čase nabídneme. Pokud dostanu do e-mailu

nějakou zajímavou nabídku, ihned ji přeposílám žákům, kterých se týká. Přeji Vám i vašim

rodičům zdraví a co nejvíc pohody v této divné době. 

Hana Aldorfová

Mgr. Cihlář pondělí 
18:30 – 19:30, středa 18:30 – 19:30

tomas.cihlar1@gmail.com

Mgr. Hlůžková WhatsApp 

Mgr. Jandovský 
pondělí – pátek 
12:30 – 14:30

e-mail školní, Google Classroom

Mgr. Jůda pondělí – pátek 
8:00 – 11:00  13:30 – 18:00

SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ 

Mgr. Hanáková
pondělí – pátek 
8:00 – 10:00 18:00 – 19:00

e-mail školní

Mgr. Hanák pondělí – pátek 
8:00 – 10:00 18:00 – 19:00

e-mail školní

Mgr. Tyrpeklová
pondělí
9:00 – 10:00

e-mail školní, WhatsApp 

Mgr. Zajícová pondělí, úterý, čtvrtek 
9:00 – 10:00 18:00 – 19:00 

e-mail školní

Mgr. Zemenová
pondělí – pátek  
8:00-9:00 a 13:00-15:00

WhatsApp 
email školní nebo zde.jan@seznam.cz

Eva Přerostová WhatsApp

Mgr. Ulrichová pondělí, úterý, čtvrtek 
10:30 – 11:30 15:30 – 16:30 

e-mail školní 

RNDr. Aldorfová 

Vzhledem k tomu, že mám na starosti
organizaci školy, nemohu zodpovědně
určit hodiny, kdy netelefonuji nebo 
nevyřizuji jiné záležitosti. Vaše e-
maily budou vyřízeny okamžitě nebo 
v nejbližším možném termínu.

mailto:zde.jan@seznam.cz

