
pedagog konzultace                                                                

Mgr. Miloslav Palát pondělí až pátek 8:00 - 13:00

Mgr. Romana Jadrníčková pondělí 11:00 - 12:00, po domluvě

Mgr. Veronika Kopečná pondělí 11:00 - 12:00, po domluvě i jiný termín

Mgr. Eva Zlámalová pondělí 8:30 - 9:45, po domluvě i jiný termín

Mgr. Bartošová Lucie po-st 16:00 - 17:00 online konzultace, individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Jana Zajícová úterý 11:00 - 12:00 (online), po domluvě i jiný termín 

Mgr. Kateřina Kvapilová středa 11:30 - 13:00, po domluvě 

Mgr. Aneta Kučerová pondělí 13:30- 14:30, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Eva Kristková středa 10:00 - 11.40, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Vítězslav Dostál pondělí, 8:55 - 10:45, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Radka Smolková pondělí 8:30-11:30, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Alice Bídová pondělí 11:00 - 12:30, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Radana Weinbergerová pondělí 9:00 - 12:00, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Petr Vitásek individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Denisa Navrátilová úterý a čtvrtek, 12:00 - 14:00, po domluvě

Mgr. Tomáš Mrkva pondělí (11.30-13.30), po domluvě

Mgr. Martin Slovák Individuální dle domluvy (i online)

Mgr. Eva Šimíčková Individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Veronika Ješátková pondělí, 11:30 - 13:00 po domluvě

Mgr. Veronika Fialová individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Markéta Nemravová úterý 13:30 - 15:00 po domluvě

Mgr. Zuzana Sobotková středa13:00 - 16:00, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Karla Peléšková středa 13:00-15:30, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Martin Berka individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Eva Lejsková čtvrtek 11:30 - 13:30, po domluvě i v jiný termín

Mgr. Nela Ruská individuálně dle předchozí e-mailové domluvy

Mgr. Marie Reif individuálně dle předchozí domluvy

Mgr. Denis Petránek Individuálně dle předchozí domluvy

V době distanční výuky nabízíme žákům i rodičům možnost osobních konzultací, a to především v uvedeném 

čase, či po domluvě. Žádáme žáky i rodiče, aby se vždy na konzultaci s vyučujícím předem dohodli.


