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MENDELČINO SPORTOVÁNÍ 

Letošní projekt „Mendelka sportuje“ 

podporuje pohybovou činnost dětí. Při 

projektových dnech děti sportují, 

seznamují se s pravidly různých 

sportů a s jejich dějinami.  

Poslední adventní týden se do 

sportovního zápolení zapojí všechny 

děti při florbalových turnajích. 

V pondělí 19. prosince 2022 se 

uskuteční turnaj 2. stupně. 

První stupeň odehraje turnaj v úterý 

20. prosince 2022. Budou při něm 

pomáhat žáci z 8. ročníku. 

Do pohybových aktivit se připojila též 

školní družina „Běhacím autobusem“, 

který jezdí každé pondělí a středu na 

školním hřišti od 14:00 hodin do 15:00 

hodin. Bližší informace najdete na 

webu školy. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM JAK 

Od ledna 2023 se škola zapojí do 

Operačního programu Jan Amos 

Komenský. Cílem tohoto programu je 

mj. zapojení školního psychologa do 

činnosti školy. V letech 2023-2024 

budou náklady na tuto pozici hrazeny 

z operačního programu (z prostředků 

EU), od roku 2025 by měl být 

financován ze státního rozpočtu jako 

nedílná podpora pro co nejširší 

spektrum žáků, kteří vykonávají 

povinnou školní docházku. Následující 

období má ukázat, zda-li je na trhu 

práce dostatek psychologů, kteří 

mohou ve školách pracovat. 

Zatím se nedaří pozici psychologa  

obsadit. Obracíme se o pomoc na 

rodiče. Pokud znáte nějakého, který 

má zájem pracovat ve škole, prosíme 

doporučte Mendelku. Rádi psycho-

ložku či psychologa mezi námi 

přivítáme. Jedná se o plný úvazek. 

Děkujeme za spolupráci. 
 

DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM 

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 budou 

mít děti program s třídním učitelem, 

při němž proběhnou vánoční besídky. 

1. stupeň končí vyučování v 11:55 

hodin, 2. stupeň ve 12:50 hodin. 
 

BETLÉM  

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 bude 

před školou a ve vestibulu čekat 

překvapení. Prosíme rodiče, aby děti 

z 1. a 2. tříd přivedli do školy 

okolo hlavního vchodu.  
 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 

23. prosince 2022 a končí v pondělí 

2. ledna 2023. Do školy přijdeme 

v úterý 3. ledna 2023. 

http://www.zsmendelova.cz/
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PŘÍPRAVA KE STÁTNÍM 

PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

PRO 9. ROČNÍK 

Od 9. ledna 2023 nabízíme žákům 

přípravu z matematiky a českého 

jazyka následovně: 

ČJ – pátek od 7:00 do 7:45 hod. (vede 

Mgr. Lenka Hůrková) 

M - středa od 14:15 – 15:00 hod. (vede 

Bc. Petr Dolejška) 

Zájemci se hlásí prostřednictvím 

ŠOL. 

 

VOLBA PREZIDENTA 

REPUBLIKY 

Volba prezidenta republiky proběhne 

pravděpodobně ve dvou kolech ve 

dnech 13. a 27. ledna 2023. Jelikož se 

opět jedná o pátky, v nichž vypadlo již 

mnoho vyučovacích hodin, chceme, 

aby děti co nejméně zameškaly výuku.  

Nemáme však tolik volných prostor ve 

škole, abychom umístili všechny třídy 

na výuku. Celý suterén je vyhrazen 

volbám. 

V zimním období je obtížné 

předpovídat počasí a plánovat pobyt 

venku (návštěva muzeí či jiných 

sportovních nebo kulturních zařízení 

je v tyto dny svízelná, do Prahy půjde 

mnoho žáků z dalších škol, v nichž se 

volby konají). Děti půjdou proto jeden 

den do kina, druhý volební den se 

budou učit. 

 

Vstupenka do kina je snížená na 

129,- Kč za dítě. Film vybereme 

z aktuální nabídky Cimena City 

Westfield Chodov, kde jej děti 

zhlédnou. O výběru filmu budete 

informováni na webu školy. 

V pátek 13. ledna 2023 půjdou do kina 

děti z 1. stupně. Sejdou se ve třídách 

a poté půjdou s třídními učiteli. Po 

skončení kina mohou jít na krátkou 

procházku. Oběd bude připraven od 

11:30 hodin, konec vyučování pro 

1. stupeň bude v 11:55 hodin. 2. stupeň 

bude mít vyučování podle rozvrhu. 

V pátek 27. ledna 2023 se budou děti 

z 1. stupně učit podle rozvrhu a do 

kina půjdou druhostupňoví žáci. Děti 

z 1. stupně se dostaví do školy jako 

obvykle.  

Druhostupňoví žáci přijdou až na sraz, 

který stanoví třídní učitelé. Po 

skončení kina půjdou děti na oběd. 

Vyučování pro 2. stupeň skončí v 11:55 

hodin. 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Milé žákyně a milí žáci, 

Vážení rodiče, 

 

přejeme všem veselé Vánoce a 

hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
 

Vaše Mendelka 

 

http://www.zsmendelova.cz/

