
Harmonogram konzultací pro 6., 7. a 8. třídu v týdnu  

od 8. do 12. června 2020 

Konzultace budou probíhat v učebně 9. třídy. 

 

 6. tř. 7. tř. 8. tř. 

Pondělí 
8.6. 

8:40 příchod žáků 
před školu 
8:45 – 9:45 
Třídnická hodina 
Matematika 
9:45 – 10:15 
Český jazyk 
10:15 – 10:45 
Anglický jazyk 
11.00 – oběd 

10:55 příchod žáků  
           před školu 
11:00 -12:00    
   Třídnická hodina  
   Zeměpis  
   Přírodopis 
12:00 – 12:30                         
    Anglický jazyk 
12:30 -13:00      
     Matematika 
13.00 - oběd 

 

Úterý  
9.6. 

 8:40 příchod žáků  
         před školu 
8:45 – 9:15  
   Fyzika 
9:15 – 9:45 
   Dějepis 
9:45 – 10:15          
  Občanská výchova 
10:15-10:45                             
   Český jazyk 
11.00 – oběd 

10:55 příchod žáků   
           před školu 
11:00 – 12:00               
    Třídnická hodina 
     Anglický jazyk 
12:00 – 12:30  
     Český jazyk 
12:30 -13:00     
      Německý jazyk 
13.00 – oběd 

Středa  
10.6. 

10:55 příchod žáků   
           před školu 
11:00 -11:30   
    Fyzika 
11:30 – 12:00   
    Zeměpis   
    Přírodopis 
12:00 – 12:30    
  Dějepis   
  Občanská výchova 
12.45 - oběd 

 8:00 příchod žáků         
         před školu 
8:05 - 8:40    
       Chemie 
       Přírodopis 
8:40 – 9:10  
   Dějepis 
9:10 - 9:40   
  Občanská výchova 
9:40 – 10:10  
   Matematika 
   Fyzika 
10:10–10:40  
     Zeměpis 
11.00 - oběd 



Informace ke konzultacím žáků 6.-8. třídy od 8.6. do 19.6.2020 

 
Žákům 2. stupně je umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: 

➢ Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím 

navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání 

samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní 

rok 2019/2020. 

➢ Socializační aktivity. 

➢ Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu 

osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole. 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny 

žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci 

podle konkrétních potřeb. 

 

➢ účast žáků při těchto konzultacích je dobrovolná 

➢ vzhledem k možnostem školy, epidemiologickým nařízením a přítomnosti žáků 

1. stupně ve škole budou konzultace v týdnu od 8.6. do 12.6. pro 6.-8. třídu probíhat 

pouze 2x týdně dle uvedeného harmonogramu, harmonogram na další týden bude 

zveřejněn dle aktuálních požadavků vyučujících a žáků do pátku 12.6. 

➢ při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení (v příloze, lze 

vyzvednout i na sekretariátu školy) – bez tohoto nemůže být do školy žák 

vpuštěn 

➢ žáci přichází do školy dle harmonogramu konzultací 

➢ konzultace probíhají v přízemí v učebně 9. třídy 

➢ na den konzultace se žák může přihlásit na oběd, je nutno tak učinit nejpozději do 

čtvrtka 4.6. do 20.00 (buď na uvedeném odkaze: 

https://www.misocz.cz/jidelna/actual/,  případně telefonicky dopoledne ve školní 

jídelně – 518 357 234), na oběd přihlášení žáci půjdou po konci konzultací 

s příslušným vyučujícím 

➢ žáci musí s sebou mít mikrotenový sáček a alespoň 2 roušky, věci do jednotlivých 

předmětů, psací potřeby 

➢ veškerý pobyt žáků ve škole a v jídelně se řídí hygienickými předpisy a Manuálem 

pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT a obecnými hygienickými 

opatřeními platnými aktuálně v ČR (dezinfekce, rozestupy, roušky) 

➢ distanční výuka žáků i nadále pokračuje v nezměněné podobě 

https://www.misocz.cz/jidelna/actual/

