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V Telnici 12. 1. 2021 

 

Informace o průběhu hovorových hodin a individuálních konzultací 

19. – 22. ledna 2021 

Vážení rodiče, 

ve dnech 19. – 22. ledna 2021 proběhnou hovorové hodiny a individuální konzultace. Vzhledem 

k nepříznivé epidemiologické situaci je u některých tříd možnost výběru mezi online schůzkou a individuální 

konzultací v kmenové učebně při dodržení protiepidemických opatření. V kalendáři programu MS Teams  

se vám zobrazí v průběhu tohoto týdne termíny a časy online hovorových hodin. Přihlásíte se pod účtem 

vašeho dítěte. Pokud se nemůžete v daných termínech zúčastnit nebo máte zájem o individuální online 

hovorovou hodinu, sdělte tuto informaci třídní učitelce a domluvte se na individuálním termínu. Pro 

domluvu individuálních konzultací v budově školy napište mail paní učitelce. 

1. třída – pouze online: úterý 19. 1. od 16.00 do 17.00 hodin  marta.zmrzla@zstelnice.cz 

 

2. třída – vzhledem ke změně třídní učitelky je preferována individuální konzultace v učebně 2. třídy. Vstup 

pouze vchodem od silnice. Po domluvě je možná také online hovorová hodina:  

   úterý a středa 19. a 20. 1. od 14.00 do 17.00 hodin  nika.stepankova@zstelnice.cz 

 

3. třída: středa 20. 1. od 14. do 17.00 hodin - možnost individuální konzultace v budově školy při dodržení 

protiepidemických opatření. Vstup pouze vchodem ze školního dvora. Od17.00 do 18 hodin – online 

hovorové hodiny (17.00 – 17.20 skup. 3A; 17.20 – 17.40 skup. 3B; 17.40 – 18.00 skup. 3C)  

           yvona.slaba@zstelnice.cz   

4. třída: úterý 19. 1. od 15. do 17.00 hodin - možnost individuální konzultace v budově školy při dodržení 

protiepidemických opatření. Vstup pouze vchodem od silnice. 

    středa 20. 1. od17.00 do 17.30 hodin – online hovorové hodiny  martina.zapomelova@zstelnice.cz 

 

5. třída: úterý 19. 1. od 14. do 16.30 hodin - možnost individuální konzultace v budově školy při dodržení 

protiepidemických opatření. Vstup pouze vchodem ze školního dvora. Od 16.30 hodin – online hovorové 

hodiny. hana.umlaskova@zstelnice.cz 

Online hovorové hodiny AJ proběhnou ve čtvrtek 21. 1.: 

3. třída: 16.00 – 16.30 hod. 

4. třída: 16.30 – 17.00 hod. 

5. třída: 17.00 – 17.30 hod. 

Individuální konzultace AJ proběhnou v pátek 22. 1. v počítačové učebně od 12.00 do 15.00 hodin. 

Mgr. Barbora Šedrlová – učitelka AJ: barbora.sedrlova@zstelnice.cz 

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy 
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