
Vážení rodiče, 

pro žáky 5.BC  - 9. ročníků pokračujeme s možností konzultací ve vyhrazené době. Důvodem je zejména 

větší časový prostor, který chceme žákům věnovat. V průběhu vyučování není vždy dostatek prostoru 

a i o přestávkách většinou držíme dohledy. Neznamená to, že žákům nechceme pomoci i v průběhu 

vyučování či přestávky, ale časový prostor je malý, proto jsme se rozhodli pro tuto cestu. Jen chceme 

upozornit, že konzultace není doučování. Hlavní důraz budeme klást na to, aby se žáci na termínu a 

tématu učební látky domlouvali s vyučujícími předem. Hlavní iniciativa by měla vzejít od žáků. Žák by 

měl cítit hlavní zodpovědnost za své vzdělání. Sledujeme tím i výchovný cíl. 

učitelé Jungmannovy ZŠ 

 

    

 Konzultace pro žáky 
 

  

      

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

Bartoš Jiří 12:45-13:30  12:45-13:30   

Baslová Jitka  13:35-14:20    

Dragounová Jana   14:45-15:30   

 Hakl Luboš     13:35-14:30 

 Halasová Květa    15:15-15:30  

Holý Adam   13:35-15:10   

Hůlová Lenka     13:35-14:15 

Javůrek Ivan   
13:00-13:25 
14:00-14:25   

 Karpíšková Dana    14:20-15:10  

Kasseckert Tomáš  13:30-13:50  15:15-15:40  

 Kittelová Alena   14:30-15:15   

 Korecká Jana    14:00-14:30 14:00-14:30 

Miláčková Gabriela 14:25-14:50   14:25-14:45  

Mistrová Kateřina  14:00-14:45    

Randák Milan     13:45-14:30 

Křenková Martina 15:20-15:40 14:55-15:05    

Sládková Alena 13:00-13:15 13:45-14:00 13:30-13:45   

 Souček Ivan   15:15 -15:30  13:45 -14:15 

 Šalková Regina    12:35-13:20  

 Šnaidaufová Lenka   12:45-13:00 13:45-14:15  

Veselá Eva 13:0013:25   14:30-14:50  

 Veselá Helena   13:30-13:55  13:30-13:50 

Zemanová Jindra   14:00-14:45   
 

 



 

Pravidla konzultací pro žáky: 

 

1. Žák se domluví s vyučujícím na termínu konzultace a tématu předem 

2. Vyučující si zve žáky zejména: 

 po delších absencích 

 ty, kteří mají výukové problémy nebo učební látku plně nepochopili 

 žáky cizince 

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 žáky, kteří se připravují na školní soutěže (olympiády) 

 žáky, kteří projevili o předmět zvýšený zájem 

3. Učitel vyzve žáka ke konzultaci minimálně den předem tak, aby žák mohl toto oznámit 

zákonným zástupcům 

4. Pokud učitel vyzve žáka ke konzultaci a ten se opakovaně nedostaví, oznámí tuto 

skutečnost prostřednictvím EŽK zákonnému zástupci 

5. Vyučující si vede průběžnou evidenci žáků, kteří využili konzultací 

6. Konzultace není doučování 

 

 


