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Informace k organizaci individuálních a skupinových konzultací žáků 2. stupně v době 

od 8. do 26. 6. 2020  
 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020 je od 

8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy ve školách. Dle pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k ochraně zdraví a provozu základních škol 

v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 27. 5. 2020 má být tato přítomnost 

organizována jako občasné a krátkodobé aktivity vzdělávacího a socializačního charakteru, 

především pak individuální nebo skupinové konzultace s vyučujícími, navazující na 

vzdělávání na dálku, socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které 

žáci mají ještě ve škole, odevzdání a převzetí učebnic a předání vysvědčení za 2. pololetí. 

Naše základní škola bude žákům 2. stupně poskytovat od 8. 6. 2020 tuto možnost 

individuálních a skupinových konzultací následujícím způsobem: 

 cílem konzultací je především objasnění a upevnění učiva z distanční výuky 

 účast na konzultacích je dobrovolná 

 každý účastník musí při první návštěvě školy odevzdat podepsané čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 žáci si mohou individuálně, nebo jako skupina, domluvit s vyučujícím svého předmětu 

konzultaci k jeho obsahu 

 vyučující budou žáků k dispozici podle rozvrhu konzultací, který je dále součástí této 

informace v době od 08.00 do 12.00 h. (po vzájemné domluvě možno prodloužit max. do 

14.00 h.) 

 po vzájemné domluvě vyučujícího a žáka lze také konzultaci realizovat i jiný den, než má 

vyučující stanoveno, pokud budou k dispozici volné vhodné prostory 

 žák si konzultaci domluví alespoň jeden den předem, vyučující možnost konzultace potvrdí 

a stanoví její časové rozpětí 

 vyučující každého předmětu může také sám žákům nabídnout možnost individuální nebo 

skupinové konzultace a to především s ohledem na průběh a výsledky distanční výuky 

 jedna skupina na jedné konzultaci může mít maximálně 15 žáků, složení jednotlivých 

skupin na jednotlivých konzultacích se ale může měnit 

 konzultace budou realizovány do 26. 6. 2020 

 distanční výuka přitom probíhá nadále až do konce školního roku takovým způsobem, 

jakým byla vyučujícími nastavena 

 

Bližší informace byly zákonným zástupcům žáků zaslány elektronickou poštou. 

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 

 

 

 

 



Rozvrh konzultací pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 

Den Učitel(ka) 

 

Pondělí 

R. Karpíšková 

L. Galbavý 

J. Kuřímský 

Z. Říhovská 

 

Úterý 

 

A. Lastomirská 

D. Černá 

S. Odložilíková 

R. Karpíšková 

J. Sliacky 

Středa 

L. Kovaříková 

J. Masaříková 

B. Beňušová 

V. Waloszková 

 

Čtvrtek 

A. Manová 

B. Beňušová 

L. Kovaříková 

Konzultace NJ v 7.A u paní učitelky Pantákové budou probíhat ve stanovený den a čas po 

dohodě s paní učitelkou. 

 

 


