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Změny v rozvrhu 

Ke konci září skončil z vlastního 

rozhodnutí ve škole pracovní poměr 

kvalifikovaný učitel matematiky. Je 

naší povinností shánět učitele 

s vysokoškolským vzděláním a 

aprobací pro výuku daného předmětu. 

S odchodem pana učitele jsme si 

poradili v rámci školy, výuku mate-

matiky ve 4. A, 5. A a 5. C přebírají 

paní učitelky třídní.  

Výuku fyziky v 6. B a 6. C zajistí pan 

učitel Bc. Jiří Lanc. 

Hodiny vlastivědy a přírodovědy si 

rozdělili pedagogové (Mgr. Jiří 

Adamíra, Vladislava Höschlová a Mgr. 

Jana Kozlová) do svých úvazků. 

Předmět člověk a svět práce bude ve 

4. B a 5. B vyučovat paní Pavla 

Jabůrková. 

Situace v Praze a velkých městech 

začíná být velmi svízelná. Chybí 

učitelé mnoha aprobací. 

I v naší škole zajišťují vzdělávání 

Vašich dětí učitelé, kteří nedosáhli 

požadované kvalifikace, jsou však 

výbornými pedagogy.  

Věříme, že kvalita vzdělávání našich 

žáků je na vysoké úrovni. Učitelé mají  

 

kolegy, kteří jim pomáhají v pro-

fesním růstu. Také vedení školy 

pracuje na tom, aby tito učitelé 

získali vše potřebné k výuce žáků. 

S odchodem pana učitele dochází ke 

změně rozvrhů od 1. října 2019. 

Omlouváme se za vzniklé případné 

problémy. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Mendelánkování 

V pátek 4. října 2019 připraví naši 

žáci se svými učiteli program pro 

mateřské školy. Vyučování bude 

zkráceno na čtyři vyučovací hodiny. 

Žáci připravují pro budoucí školáčky 

program, zajišťují stanoviště a 

provázejí je celým dopolednem. 

Získávají tak nové sociální a pracovní 

kompetence.  

Část programu se bude odehrávat na 

školním hřišti. Upozorňujeme žáky, že 

je nutné přizpůsobit oblečení 

zhoršenému počasí. 

Oběd bude vydáván do 13:30 hodin.  

Žáci budou chodit postupně, prosíme 

rodiče, kteří mají děti ve školní 

družině, aby je po obědě vyzvedli 

nejdříve od 13:45 do 14:00 hodin. 

http://www.zsmendelova.cz/
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Cross cup 

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. října 

2019 poběží vybraní žáci v Centrálním 

parku závod Cross cup. 

Ve čtvrtek se koná závod pro 1. – 3. 

ročník, v pátek nás budou repre-

zentovat žáci ze 4. – 9. tříd. Za každý 

ročník vytvoří tým tři děvčata a tři 

chlapci. Všem přejeme hodně úspěchů 

a pěkné počasí. 

 

Plavecké závody 

V pátek 18. října se uskuteční 

plavecké závody v bazénu VS 

Jedenáctka. Naši žáci poměří síly 

s ostatními školami na Jižním Městě. 

Soutěžit budou žáci 4. až 6. tříd. 

Výběr žáků zajišťují učitelé tělesné 

výchovy. 

 

Odevzdávání přihlášek 

na lyžařský kurz 

Upozorňujeme, že v pátek 4. října 

2019 je termín k odevzdávání 

přihlášek na lyžařský kurz panu učiteli 

Mgr. Filipu Řehulkovi. Přihlásit se 

mohou žáci z 6. – 9. ročníku.  

 

Informace včetně přihlášky jsou 

zveřejněny na webu školy v sekci 

Pobyty a kurzy nebo Připravujeme. 

 

Prázdniny 

V úterý a ve středu  29. – 30. října 

2019 nás čekají podzimní prázdniny. 

V pondělí 28. října je státní svátek – 

Den vzniku samostatného česko-

slovenského státu. 

 

Den rodičů 

V pondělí 11. listopadu 2019 se 

uskuteční Den rodičů.  

Tento den jsou otevřeny dveře všem 

rodičům od rána do večera. 

Dopoledne se můžete podívat do 

výuky, odpoledne jsou pro rodiče žáků 

z 1. až 6. ročníku připraveny zábavné 

programy. Den rodičů je svátkem, 

který si jistě všichni užijete. 

Rodiče našich budoucích žáků 

dostanou průvodce, kteří je provedou 

školou. Na konci návštěvy mohou 

získat informace od vedení školy. 

Těšíme se na všechny rodiče a přátele 

školy. 

http://www.zsmendelova.cz/

