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Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

vítáme Vás ve školním roce 

2018/2019. 

Ve škole začínají působit noví učitelé: 

na 1. stupni  Mgr. Andrea Břeská (4. C) 

a Jana Hantáková (1. C), na 2. stupni 

Ing. Lucie Krčálová (s aprobací 

matematika a informatika), Ing. Zuza-

na Martirosjan (anglický jazyk), 

Bc. Tomáš Nečesaný (český jazyk a 

dějepis). Mgr. Alice Šumová (německý 

jazyk). Ve škole budou nově působit 

asistenti pedagoga: Markéta Dydová 

a Ing. Jakub Hejzlar. Finanční 

referentkou školy je Ing. Kateřina 

Kulhánková. 

Celoroční projekt má název Má vlast 

a bude zaměřen na 100. výročí vzniku 

Československé republiky a poznávání 

naší země v době školních pobytů. 

Čeká nás mnoho krásných zážitků. 

Věříme, že každý z vás zažije ve škole 

úspěch, z něhož se bude radovat. 

Jsme Škola úspěšného života. Naše 

vize zní: „Společně hledáme správný 

směr“. 

Co nás čeká v září 2018: 

3. září: zahájení školního roku 

od 8,15 do 9,00 hodin 

oběd: 11,00 – 13,00 hodin 
 

4. září: 

Do školy chodíme včas (do 8,00 

hodin) a ve vhodném oblečení. 

1. až 3. vyuč. hodina: třídnické práce 

4. vyuč. hodina: výuka podle rozvrhu, 

ukončení v 11,55 hodin 

prvňáčci mají svůj program  

oběd: do 14,15 hodin 
 

5. září: 

6,00 – otevření přihlašování na 

kroužky na webu školy 

8,00 – začíná adaptační kurz pro žáky 

6. ročníku (do 7. září, vede metodička 

prevence Mgr. Bc. Jindra Janušková) 

výuka podle rozvrhu 
 

6. září: 

bude odpolední vyučování 

18,00 – ukončení přihlašování na 

kroužky 
 

7. září: 

9. ročník se připravuje na závěrečné 

práce 
 

10. září: 

17,00 – výbor Spolku přátel školy 

Mendelova 
 

12. září: 

18,00 – táborák pro žáky 1. třídy 
 

17. září: 

6,00 – 9. ročník přihlašování na 

závěrečné práce, letos možné přes 

internet  (do 14,00 hodin) 
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17,00 – třídní schůzky 1. stupeň 

17,30 – třídní schůzky 6. A 

17,45 – třídní schůzky 6. B 

18,00 – třídní schůzky 6. C 

18,00 – třídní schůzky 2. stupeň 

18. září: 

18,00 – třídní schůzka 3. A 

 

Příspěvek rodičů do Spolku 

přátel školy Mendelova 

Rodiče budou platit příspěvek ve výši 

500,- Kč na třídních schůzkách. 

Pokud bylo dítě na školním pobytu 

v hotelu Kořínek, bude úhrada pouze 

350,- Kč (snížená o 150,- Kč za 

vratku ze školního pobytu). Peníze 

nebudou vráceny žákům jednotlivě, 

ale budou převedeny na účet SPŠM. 

Žáci z 9. ročníku a žáci, kteří již do 

školy nechodí, si mohou vratku 

150,- Kč vyzvednout do konce září 

2018 u finanční referentky školy.  

Informace školní družiny 

Školní družina se zčásti přestěhovala 

do prostor, které uvolnila mateřská 

škola. 

Ranní družina (6,30 – 7,45 hodin) 

bude žáky přijímat vchodem bývalé 

mateřské školy. Též koncová družina 

(od 17,00 do 18,00 hodin) bude 

fungovat v bývalé mateřské škole. 

Budou zde umístěna oddělení paní 

vychovatelek Mgr. Heleny Štanglové 

(2. C), Vladislavy Höschlové (3. B) a 

Moniky Messnerové (3. C).  

V prostorách školy zůstanou oddělení: 

1. A (pí vych. Bc. Jana Fingrová. DiS. – 

vedoucí školní družiny) 

1. B (pí vych. Simona Volaříková) 

1. C (pí vych. Monika Kleisnerová) 

2. A (pí vych. Markéta Daňhová) 

2. B (pí vych. Helena Čapková – vedoucí 

školního klubu) 

3. A (pí vych. Monika Novotná) 

Ve výjimečných případech a bude-li 

volná kapacita, je možné přijmout 

dítě ze 4. ročníku.  

Žádosti posílejte vedoucí ŠD, e-mail: 

fingrovaj@zsmendelova.cz. 

Děti ze školní družiny chodí každý 

den na vycházku. Prosíme rodiče 

o vhodné oblečení. 

Informace školní jídelny 

Stravné zůstává nezměněno: 

6 – 10 let 26 Kč, 572 Kč měsíčně 

11 – 14 let 27 Kč, 594 Kč měsíčně 

15 a více let  29 Kč, 638 Kč měsíčně 

externí strávníci 63 Kč za oběd 

 

Z důvodu zrušení sběrného účtu 

Českou spořitelnou, a.s., na něž bylo 

strháváno stravné inkasem. 

Žádáme rodiče, aby změnili číslo 

účtu, na které bude inkaso prováděno: 

10834041/0100 (dosud bylo číslo 

účtu 100234971/0800 – je potřebné 

pouze změnit na výše uvedené). 
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