
Vážení rodiče, 

  po dnešní poradě jsme se rozhodly s paní asistentkou Gábinou Hrabalovou a Zuzanou Slámovou pro 

následující pomoc Vašim dětem: 

Obě paní asistentky budou pomáhat s pochopením látky především v předmětech MATEMATIKA, 

ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK. 

Tyto předměty jsme vyhodnotily jako velmi důležité pro budoucí volbu povolání a především 

zvládnutí přijímacích řízení, která žáky čekají v příštím školním roce.  

Hodiny by probíhaly stejně jako každá běžná online výuka pod vedením AP G. Hrabalové a AP Z. 

Slámové. 

TATO POMOC JE DOBROVOLNÁ, ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS A VAŠICH DĚTECH, ZDA POMOC VYUŽIJETE. 

MATEMATIKA bude probíhat 2x v týdnu. Vždy v PONDĚLÍ v 8:50h a v PÁTEK v 10:45h. Pozvánku 

obdrží děti od paní asistentky. Ve středu mají online výuku s paní učitelkou Polívkovou, kde obě paní 

asistentky také budou přítomny. Paní učitelka Polívková a paní asistentky budou spolu spolupracovat, 

aby výuka probíhala stejně. 

Matematika se tedy bude vyučovat a procvičovat celkem 3x v týdnu.  

ÚTERÝ - dle aktuálního rozvrhu hodin na webových stránkách školy - má výuku pouze moje skupina 

na anglický jazyk. Zbytek dne se žádná výuka nekoná. Proto by v tento den paní asistentka Gábina 

Hrabalová poskytovala pomoc s výukou předmětů ANGLICKÝ JAZYK (pouze pro skupinu pana Kysilky) 

A ČESKÝ JAZYK (opět procvičování, vysvětlování látky bude v souladu s požadavky paní učitelky 

Hrabákové). Paní asistentka Zuzana Slámová s JAZYKEM NĚMECKÝM. 

Rozvrh hodin by vypadal takto: POZOR - dodržujte prosím stanovené časy. Některé děti se budou 

například hlásit pouze na český jazyk a německý jazyk apod. Vždy mezi výukou bude tedy 

přestávka/prostor pro přihlášení dalších žáků.  

2. vyučovací hodina = ANGLICKÝ JAZYK - AP Gábina   9h - 9:30h 

3. vyučovací hodina = ČESKÝ JAZYK - AP Gábina   9:45h - 10:15h 

4. vyučovací hodina = NĚMECKÝ JAZYK  - AP Zuzana       10:45h - 11:15h 

VŠECHNY TYTO ZMĚNY BUDOU TAKÉ ZAZNAMENANÉ V ROZVRHU HODIN NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŠKOLY.  

Se souhlasem paních asistentek - Vám i žákům třídy VIII.A - posílám emailové adresy na obě paní 

asistentky: G.Hrabalova@seznam.cz a slamovaz35@gmail.com.  

Ostatní předměty budou na dohodě. Stačí pouze, aby Váš syn/Vaše dcera napsali na jeden 

z uvedených emailů výše. POZOR - Jak má takový email vypadat? Určitě by děti měly napsat, s jakým 

předmětem mají problém a čemu přesně nerozumí. Paní asistentky budou kontrolovat emaily každý 

den a určitě se dětem ozvou a domluví se na konkrétním čase co nejdříve. Pomoc budou poskytovat 

v době od 8h - 11:40h od pondělí do pátka. Doporučila bych využít především dny, kdy je výuka 

online minimální. Ohledně předmětů F, CH kontaktujte v případě potřeby AP Zuzanu. 

Tato nabídka z naší strany je dobrovolná, tzn., hodiny nejsou povinné pro všechny. Určitě by byla ale 

škoda nabídku nevyužít. Jak jsem již psala, tyto předměty jsou opravdu důležité. 
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Emailové adresy i krátké povídání budu psát i Vašim dětem. Byla bych ráda, kdyby se děti ozvaly 

oběma paním asistentkám, aby ony měly kontakty přímo na ně.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím ozvěte se. Zítra, tj. v úterý (3.11.) a ve středu (4.11.) budu 

přítomna ve škole, mohu Vás tedy kontaktovat telefonicky. Ve čtvrtek a v pátek pracuji z domova a 

budu tedy k zastižení na mé emailové adrese anjukoly@post.cz . 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám hodně sil ve zvládnutí distanční výuky. 

 

V. Herynková, TU 

G. Hrabalová, AP 

Z. Slámová, AP 
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