
 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Z MENDELKY                                  

LEDEN – ÚNOR 2023      
 

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  tel.: 272 088 211 

www.zsmendelova.cz                                    mail: skola@zsmendelova.cz 

 

UKONČENÍ HODNOCENÍ 

ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ 

 
Hodnocení žáků za 1. pololetí bylo 

ukončeno ve čtvrtek 19. ledna 2023. 

Z důvodu zpracování výstupů za celou 

školu není po tomto termínu možné 

hodnocení měnit. Výsledky se rodiče 

dozví ve Škole OnLine. Hodnocení 

chování bude projednáno na 

pedagogické radě v pondělí 23. ledna 

2023. 

 

Pokud budou mít rodiče pochybnosti 

o hodnocení žáka, mohou podat 

písemnou žádost o jeho přezkoušení. 

Žák bude komisionálně přezkoušen 

ještě před vydáním vysvědčení, nebo 

v zákonné lhůtě. 

 

Žáci 1. až 3. ročníku obdrží slovní 

hodnocení, které popíše, kde se děti 

v  učivu nacházejí, co zvládají a kde je 

potřeba se zlepšit.  

 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

Vysvědčení, resp. výpis vysvědčení, za 

1. pololetí školního roku 2022/2023 

se bude vydávat v úterý 31. ledna 

2023 v hodině, kterou bude ve třídě 

učit třídní učitel. Na 1. stupni půjde 

většinou o poslední vyučovací hodinu,  

na 2. stupni v průběhu dne. Vyučování 

nebude kráceno. 

Výpis vysvědčení žáci do školy 

nevracejí. Pokud žák odejde ze školy 

v průběhu 2. pololetí, bude mu při 

odchodu vydáno oficiální vysvědčení 

za 1. pololetí, jinak vysvědčení 

dostávají žáci až na konci školního 

roku. 

 

Děti z 1. až 3. tříd dostanou originál 

vysvědčení v pololetí i na konci roku. 

 

Školní družina, klub i jídelna mají 

standardní provoz. 

 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
 

Pololetní prázdniny budou v pátek 

3. února 2023. Tento den není 

v provozu školní družina ani školní 

jídelna. 

 

MASOPUST 
 

Masopust držíme, 

nic se nevadíme, 

pospolu: 

proč bychom se hádali, 

když jsme se tak shledali 

poznovu? 

V dobrém jsme se sešli, 

rádi jsme se našli 

pospolu: 

dříve než se rozejdem, 

ještě sobě připijem 

poznovu. 
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V úterý 21. února 2023 zakončíme 

masopust dnem plným zábavy a 

potěšení. 

 

Dopoledne nás navštíví děti 

z mateřských školek. Půjdou se 

podívat do tříd, kde žáci z Mendelky 

připravili divadelní představení, dílny, 

recitační pásma, karneval a plno 

dalších překvapení. 

 

Odpoledne je již tradičně vyhrazeno 

rodičům, babičkám a dědečkům, 

sousedům a všem přátelům školy podle 

následujícího harmonogramu: 

 

16:00 – 1. třídy 

16:20 – 2. třídy 

16:40 - 3. třídy 

17:00 – 4. třídy 

17:30 – 5. třídy 

18:00 – třídy 2. stupně 

 

Žáci 7. až 9. ročníků se podílejí na 

organizaci slavností.  

 

Rodiče jsou srdečně zváni na vepřové 

hody do jídelny. Konzumační lístek 

bude v ceně 120,- Kč. Se dvěma 

dospělými může jít zdarma jedno dítě. 

Každé další dítě platí 90,- Kč. Nápoje 

nejsou zahrnuty v ceně lístku.  

 

Školní jídelna bude otevřena od 16:30 

do 21:00 hodin. 

 

Spolek přátel školy Mendelova bude 

pořádat prodejní výstavu keramiky. 

 

Přijďte všichni, ať si masopust pěkně 

užijeme. Těšíme se na Vás. 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

 
O lyžařský kurz je velký zájem.  

Uskuteční se ve středisku 

Katschberg. Ubytování je zajištěno 

v penzionu Zirbenhof Innerkrems 

v době od 26. února do 3. března 

2023. Návrat je plánován v sobotu po 

půlnoci. Prosíme rodiče, aby v případě, 

že dítě nepojede, je bez prodlení 

odhlásili. 

 

Vedoucím kurzu je pan učitel 

Mgr. Filip Řehulka. Prosíme rodiče, 

aby nejpozději v pátek 17. února 2023 

poslali po dětech potřebné dokumenty 

(zdravotní dotazník, lékařský posudek 

- je platný dva roky, souhlas 

s ošetřením a potvrzení o seřízení 

lyží). Součástí zdravotního dotazníku 

je i prohlášení o bezinfekčnosti.  

 

Je bezpodmínečně nutné, aby měly 

děti s sebou pas nebo občanský 

průkaz a průkazku zdravotní 

pojišťovny v originále, nikoli kopie. 

 

Děti budou pojištěny v nejvyšším 

možném plnění. Po dobu lyžařského 

kurzu můžete získat informace o 

pobytu dětí na tel.: 602 270 472. 

 

VYUČOVÁNÍ V DOBĚ 

LYŽAŘSKÉHO KURZU 
 

V týdnu od 27. února do 3. března 

2023 se bude třída 7. A učit v 7. B a 

7. C. Rozdělení dětí sdělí žákům třídní 

učitelka včetně rozvrhů. 
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