
Návod pro konzultační hodiny z pohledu rodiče  

1. Na webové stránce školy www.zsrymarov.cz klikněte na konzultační hodiny

2. Vyberte si učitele, ke kterému se chcete přihlásit ke konzultaci a “klikněte” na jeho jméno

zde

„klikněte“ na vybrané 
jméno učitele



3. Po “kliknutí” na vybraného učitele mohou nastat dvě možnosti

a) Pokud nejste v zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, PC) přihlášeni účtem 
google (..... @gmail.com) nebo účet google nemáte, pak se budete muset přihlásit, 
můžete využít školní účet (gmail) Vašeho dítěte ve tvaru 
jmeno.prijmeni@zsrymarov.cz, který používá během distanční výuky

zadejte heslo 

po přihlášení se dostáváte do nabídky termínů a časů zvoleného učitele



b) Pokud máte v zařízení svůj účet google, rovnou se dostanete k nabídce termínů 
(časů) vybraného učitele

4. “klikněte” na vybraný čas a vyplňte pole

a) KDE volbou: on-line ( v případě, že máte možnost připojení přes Meet - stejně jako 
Vaše děti během distanční výuky) nebo ve škole (pokud nemáte možnost připojení, 
přijdete v rezervovaném čase do školní budovy za vybraným učitelem, v tomto 

Týden 
kalendáře

Účet, kterým 
jste přihlášeni

„klik“ pro přechod na časy konzultací

Vyberte si jeden z časů

Nebo přejděte na další týden



případě se konzultací může zúčastnit v současné situaci pouze jeden zákonný 
zástupce)

b) pole POPIS - zde prosím napište jméno Vašeho dítěte a Vaše telefonní číslo (pro 
případ potřeby)

5. Po uložení se Vám zobrazí informace, že Vaše schůzka byla uložena. Do gmailu vám 
přichází zpráva o schůzce z kalendáře google.

Jméno učitele (jméno přihlášeného účtu)

Čas schůzky

Doplňte ONLINE 
nebo VE ŠKOLE

Napište jméno dítěte a Váš telefon

Po vyplnění uložte



Jestliže ukládání trvá dlouho, pak je možné, že si někdo rezervoval stejný termín chvilku před 
Vámi, v tomto případě je nutné aktualizovat stránku, vybrat si nový čas, vyplnit znovu informace a 
uložit.

6. Pokud si chcete rezervovat čas i k jinému učiteli, opakujte kroky 2-5.

Den konzultací  

Pokud jste si zvolili osobní účast ve škole, přicházíte ve vybraný den a čas do školní budovy za 

učitelem.

V případě volby konzultací on-line, si ve vybraný den a čas spustíte Meet (musíte být přihlášeni 

účtem, ze kterého jste provedli rezervace). Zde budete mít všechny rezervované schůzky, ke 

kterým se budete postupně připojovat. Případně můžete využít jednotlivé odkazy v kalendáři (děti 

Vám určitě v případě potřeby pomohou).

Ukládání „zamrzlo“

Ukončete 
zde

„klik“ pro aktualizaci




