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KONZULTAČNÍ TÝDEN 
 

Srdečně zveme všechny rodiče a žáky 

na konzultace, které se budou konat 

v týdnu od 13. do 17. ledna 2020. 

Rodiče budou na termín konzultace 

pozváni třídními učiteli. 

Hodnocení úspěchů v 1. pololetí 

školního roku 2019/2020 by se měli 

zúčastnit všichni žáci se svými 

rodiči.  

 

SCHŮZKA VÝBORU SPŠM 

 
Další setkání zástupců tříd Spolku 

přátel školy Mendelova se uskuteční 

v pondělí 13. ledna 2020 od 17 hodin 

ve sborovně školy. 
 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 

K LYŽAŘSKÉMU KURZU 
 

V pondělí 13. ledna 2020 od 18:00 

hodin proběhne schůzka v učebně 

hudební výchovy v přízemí.  

 

Pan učitel Mgr. Filip Řehulka, vedoucí 

kurzu, seznámí rodiče s organizací 

lyžařského kurzu. Kurz se uskuteční 

od 8. do 13. března 2020 v rakouském 

středisku Innerkrems. 

 

 

 

Doplatek kurzu ve výši 4 000,- Kč 

je třeba uhradit na účet školy 

43- 4338360247/0100 do 14. února 

2020. 

 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

Schůzka se bude konat v pondělí 

13. ledna 2020 od 18:30 hodin ve 

velké učebně informatiky ve 3. patře. 

Výchovná poradkyně Ing. Jitka 

Auerbachová rodičům sdělí základní 

informace o přijímacím řízení na 

střední školy. Schůzky se mohou 

zúčastnit i zájemci z 5. a 7. tříd. 

 

GLOBÁLNÍ A ROZVOJOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve středu 15. ledna 2020 od 17:00 

do 19:00 hodin se uskuteční 

v hudebně odborně zaměřené 

tematické setkání. 

Seznámíme se s praktickými 

technikami, ukázkami a možnostmi 

začlenění žáků s odlišným mateřským 

jazykem do výuky.  Srdečně zveme 

rodiče, žáky i pedagogy. 

http://www.zsmendelova.cz/
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RODIČE UČÍ 
 

Přivítáme rodiče do našeho týmu! 

Již několik let probíhá ve škole 

projekt vzdělávání žáků rodiči. 

Prosíme rodiče, kteří mají chuť, aby 

se dohodli s učiteli na tématech, 

která by chtěli dětem předat.  

Může jít např. o přednášku z cest, 

ukázku z možností finanční 

gramotnosti, práce v dílně, výrobně, 

návštěva pracoviště rodiče, vaření. 

Témat je mnoho, pohled z praxe je 

pro žáky velkým přínosem. 

 
 

UKONČENÍ HODNOCENÍ 

ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ 

 
Hodnocení žáků za 1. pololetí bude 

ukončeno ve středu 22. ledna 2020 

v 16:00 hodin. 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 27. ledna 2020. 

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. 

Slovní hodnocení může být žáku 

vydáno na základě žádosti zákonného 

zástupce. Prosíme, abyste v případě 

potřeby tuto možnost projednali 

s třídními učiteli. 

 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

Vysvědčení, resp. výpis vysvědčení, 

za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

se bude vydávat ve čtvrtek 30. ledna 

2020 následovně: 

1. a 2. třídy: 4. vyučovací hodinu 

3. až 5. třídy: 5. vyučovací hodinu 

6. až 9. třídy: 6. vyučovací hodinu 

Po vydání vysvědčení bude ukončeno 

vyučování.  

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. 

Školní družina, klub i jídelna mají 

standardní provoz. 

 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY A 

JARNÍ PRÁZDNINY 

V pátek 31. ledna 2020 budou 

jednodenní pololetní prázdniny.  

Jarní prázdniny se budou konat od 

17. do 21. února 2020.  

http://www.zsmendelova.cz/

