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Vážení rodiče,
z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace, jsme i po konzultaci s Krajskou
hygienickou stanicí v Liberci prezenční třídní schůzky zrušili. Pro toto období tedy zřizujeme
možnost individuálních konzultací mezi zákonným zástupcem žáka a vyučujícím.
Preferujeme emailovou či telefonickou podobu konzultace (tel: 485 131 035), komunikaci
prostřednictvím Komens v systému Bakaláři nebo MS TEAMS. V nezbytných případech
povolujeme individuální návštěvu školy za podmínek objednání se u vyučujícího.
Každá osoba při vstupu do prostor školy musí splňovat podmínky tzv. bezinfekčnosti, tj:
 osoba se prokáže negativním výsledkem testu RT-PCR k vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 ne starším než 72hodin, nebo
 osoba předloží antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, který není starší než 24h,
 osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19, doloží národní certifikát o
provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu
EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu,
 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je
negativní.
Pohyb po škole je povolen pouze v respirátoru.
Informace o prospěchu žáků za první čtvrtletí naleznete v systému Bakaláři, dále Vás může o
celkovém hodnocení informovat třídní učitel. Konkrétní dotazy týkající se jednotlivých
předmětů směřujte přímo k danému vyučujícímu, viz níže uvedené emailové kontakty.
Třídní vyučující:
P1A
Ing. Iva Valentová
P1B
Ing. Iveta Kubistová

iva.valentova@prak.cz
iveta.kubistova@prak.cz

P2A
P2B
P2C

Ing. Dana Slatinská
Ing. Iveta Kubistová
Mgr. Lada Vlčková

dana.slatinska@prak.cz
iveta.kubistova@prak.cz
lada.vlckova@prak.cz

P3A
P3B

Mgr. Jana Havlištová
Mgr. Lada Vlčková

jana.havlistova@prak.cz
lada.vlckova@prak.cz

P3C

Ing. Kateřina Honzejková

katerina.honzejkova@prak.cz

P4A
P4B
P4C

Ing. Dana Slatinská
Ing. Kvetoslava Maryšková
Ing. Kateřina Honzejková

dana.slatinska@prak.cz
kvetoslava.maryskova@prak.cz
katerina.honzejkova@prak.cz

Kontakty na ostatní vyučující
Mgr. Petra Tandlerová
Mgr. Marcela Schovánková
Bc. Hana Vařilová
Bc. Taťjána Marešová
Mgr. Ilona Wolkerová
Mgr. Michal Švab
Mgr. František Buriánek
PhDr. Lenka Doležalová
Mgr. Lucie Látrová
PhDr. Jaroslava Pauchová
Mgr. Olga Musilová
PaedDr. Jindřich Martinec
PhDr. Ivan Bacmaňák
PhDr. Jindřich Včelka
Mgr. Kateřina Ďulíková
Ing. Alena Honsová
Ing. Marcela Medková
Ing. Josef Honzejk
Mgr. Adéla Maršálková
JUDr. Milan Samšiňák

petra.tandlerova@prak.cz
marcela.schovankova@prak.cz
iveta.kubistova@prak.cz (P1B),
dana.slatinska@prak.cz (P2A)
kvetoslava.maryskova@prak.cz
ilona.wolkerova@prak.cz
michal.svab@prak.cz
frantisek.burianek@prak.cz
lenka.dolezalova@prak.cz
lucie.latrova@prak.cz
jaroslava.pauchova@prak.cz
jana.havlistova@prak.cz
jindrich.martinec@prak.cz
dotazy přes třídní vyučující:
P3B,P3C a P4C
katerina.honzejkova@prak.cz
katerina.dulikova@prak.cz
alena.honsova@prak.cz
marcela.medkova@prak.cz
josef.honzejk@prak.cz
adelkaaa@seznam.cz
milan.samsinak@cizp.cz

S přáním klidných podzimních dní a zachování co nejdelší možnosti prezenční výuky.

Ing. Josef Honzejk
ředitel

