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Vážení rodiče, milí žáci, 

 

na základě metodického pokynu MŠMT ze dne 27.5.2020 Vám sdělujeme, že Masarykova základní škola ve Kdyni 

bude od 8.6.2020 realizovat osobní konzultace pro žáky II.stupně.  

 

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace budou probíhat vždy v daný den v čase 8,00 - 12,00 v budově školy. Po domluvě s vyučujícím je možno 

začít s konzultací dřív - především pro dojíždějící žáky, či naplánovat schůzku později. 

 

Vyučující, kteří nejsou v rozpisu uvedeni, se nebudou přímých konzultací ze zdravotních důvodů nebo vzhledem ke 

své aprobaci účastnit. Pokud budete chtít konzultace u těchto vyučujících, napište email na tichackova@zs-kdyne.cz, 

kde uvedete, v jakém předmětu a ročníku je konzultace potřeba. Budete podle Vašich požadavků zařazeni k jinému 

vyučujícímu  daného předmětu.  

 

Pokud bude o konzultace velký zájem, budou poskytovány i v dalších dnech, především v pátek. 

 

PŘI PRVNÍ KONZULTACI, TJ. PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY, MUSÍ KAŽDÝ ŽÁK ODEVZDAT VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které najdete na webu 

školy. Formulář si také můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo u zástupce ředitele na II.st. Bez tohoto prohlášení 

nesmí být žák do školy vpuštěn. Žáci 9.r., kteří již čestné prohlášení odevzdali, další předkládat nemusí. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

pondělí úterý středa čtvrtek 

Czielová Ticháčková Klička Löffelmannová 

Bláhová Martínková Patková Koutná 

Teršová Farkašová Říha Märzová 

Chejlava Němcová Špalek Svobodová M. 

 
Jindra     
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Organizace přihlašování na konzultace: 

 

1. Žák má o konzultaci zájem - individuální konzultace 

Žák nebo rodič bude kontaktovat daného vyučujícího přes email - viz Emailové kontakty na jednotlivé vyučující na 

webové stránce školy. Je důležité, aby vyučující dostal Váš email včas, tj. pokud možno s dvoudenním předstihem, 

aby si mohl všechny konzultace časově rozvrhnout a včas Vám dal vědět začátek konzultace. Např. Pokud chcete 

konzultaci u Mgr. Farkašové (úterý), pošlete jí do pátku email. Ona během pondělí rozvrhne všechny schůzky a dá 

Vám přesný čas začátku Vaší konzultace. Vyučující může na stejný čas pozvat více žáků ze stejného ročníku, pokud 

uzná za vhodné.  

 

2. Vyučující pozve větší skupinu žáků - skupinová konzultace 

Pokud potřebuje některý vyučující vyložit obtížnou látku či prokonzultovat stejný problém s větší skupinou žáků, 

osloví tyto žáky sám prostřednictvím emailu. Žáci dostanou nabídku termínu, kterou mohou přijmout. Je důležité, 

aby obratem žáci (nebo rodiče) informovali učitele, zda se žák společné konzultace zúčastní. Je to potřeba kvůli 

dodržení maximálního počtu žáků ve skupině (max. 15 žáků). Proto je nutné, aby žáci v následujících 2 týdnech 

pravidelně kontrolovali emailové schránky, ze kterých posílají domácí výuku.  

 

3. Žák i jeho zákonný zástupce budou vyzváni, aby se na konzultace dostavili 

Někteří žáci nemají dostatečné množství podkladů pro hodnocení na konci školního roku nebo jim hrozí 

nedostatečná. Více informací k hodnocení najdete na webu školy - viz Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. 

pololetí 2019/2020. Jedná se především o žáky, kteří pravidelně neodevzdávají domácí přípravu v některých 

předmětech. Tito žáci nemohou být na konci šk. roku hodnoceni (není na základě čeho hodnotit), tudíž se budou 

muset dostavit ke komisionálnímu přezkoušení na konci srpna. V případě hodnocení nedostatečnou budou muset 

vykonat opravnou zkoušku. Abychom tomu předešli, pozveme žáky na konzultaci i s rodiči /zák. zástupcem. Společně 

se pokusíme nastavit taková pravidla a stanovit opatření, aby ke komisionální  / opravné zkoušce nedošlo a žáci byli 

klasifikováni v řádném termínu a ukončili úspěšně ročník, případně celé základní vzdělání.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Žáci si na každou konzultaci přinesou své výukové materiály (sešit s poznámkami, pracovní sešit, materiály z domácí 

výuky, tabulky apod.). Dále si vezmou psací potřeby a přezůvky. Přezují se hned u vstupu do školy (viz základní 

pravidla chování a hygienická opatření). 
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V týdnu od 15.6. budou postupně pozváni do školy všichni žáci z důvodů odevzdávání učebnic, vyklízení tříd a šaten a 

převzetí dalších osobních věcí žáků. !!! ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NUTNÉ !!! 

 

Vysvědčení za 2.pololetí šk. roku 2019/2020 bude předáváno a školní rok bude ukončen v pátek  26.6.2020.               

!!! ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NUTNÉ !!! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

 

Platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 

metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

 Žáci vstupují do školy hlavním vchodem (zazvoní na zvonek). 

 Žáci se před školou neshlukují. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (pokud k tomu nebudou 

přímo vyzvání). 

 Všichni žáci (příp. zákonní zástupci) i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 Šatny jsou uzavřeny, žák si přinese vlastní přezůvky, přezuje se při vstupu do budovy v prostoru u hlavního 

vchodu. Boty si uloží na chodbu před místnost, kde budou konzultace probíhat. 

 Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekce a zajišťuje pravidelně úklid všech prostor. Úklidový 

personál je informován a poučen o hygienických zásadách. 

 

 

Ve Kdyni, 3.6.2020       Mgr. Stanislava Ticháčková 

         zástupce ředitele pro II.st. 


