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Milí žáci a žákyně, 

Vážení rodiče, 

 

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat 

v novém školním roce 2020/2021, který 

Vám přinese spoustu nových znalostí, 

dovedností, zážitků a radostí. 

V první řadě je potřebné se otužovat na 

mysli i na těle. Svět je nádherné místo 

k žití a není dobré si je zbytečně 

znepříjemňovat. 

Čeká nás školní projekt „Děti učí“, při 

němž poznáte naši zem a své poznatky 

budete předávat žákům v jiných třídách. 

Naučíte se prezentovat před spolužáky a 

podělíte se o své poznatky a názory. 

Ve třídách 1. stupně se rozmluvíte 

v angličtině. Budou realizovány hodiny 

metodou CLIL, která nabízí komunikaci 

anglickým jazykem i v jiných předmětech. 

Jak vidíte, rozvoj vyjadřovacích 

schopností je pro nový školní rok na 

prvním místě. 

Mnoho vyučovaných hodin zažijete 

v blocích, které umožňují lepší procvičení 

učiva. 

Také sport bude důležitým článkem 

činnosti školy. Druhý a třetí ročník se 

bude v 2. pololetí učit plavat. V březnu 

pojedou děti ze 7. tříd (a ostatní zájemci) 

na lyžařský kurz do Rakouska. V červnu 

plánujeme školní pobyty v přírodě 

v hotelu Medlov na Vysočině. 

Setkáte se i s novými paními učitelkami: 

paní Linda Shaw a Olha Boichenko budou 

učit anglický jazyk, PaedDr. Hana 

Kostelníková bude vzdělávat žáky ve 4. A. 

Ve 2. B bude výuku přebírat Barbora 

Nechybová, BBA. Přivítáme též nového 

učitele na hudební výchovu Františka 

Valenu. Na výuku ruského a německého 

jazyka se vrátí paní učitelka Olesja 

Kuzmina. 

Moc se těšíme na prvňáčky a nové žáky, 

kteří k nám přestoupili z jiných škol. 

Zpočátku budeme omezeni některými 

opatřeními. Je potřebné dodržovat 

hygienu rukou, být často na čerstvém 

vzduchu a hlídat si společenský odstup. 

Ve škole bude zvýšený úklid, budou 

zrušena samoobslužná stanoviště ve 

školní jídelně. Velké přestávky budou 

probíhat na hřišti, aby se škola vyvětrala 

a děti otužily svá těla. Budeme se též 

častěji učit venku. Pokud byste se necítili 

fit, zůstaňte doma a chorobu vyžeňte co 

nejrychleji. 

V naší škole bude v podzimních měsících 

rekonstruována školní kuchyně. Poznáme 

proto jídelny ve školách K Milíčovu a 

Květnového vítězství 1554.  

Z tohoto důvodu nebudou otevřeny 

kroužky v měsících září – prosinec 2020. 

Budeme se z obědů vracet později a 

nestihli bychom začátky kroužků. 

Společnými silami zvládneme všechna 

úskalí.  
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Co nás čeká v září 2020: 

1. září:  

 zahájení školního roku od 8:15 do 

11:55 hodin (výměna učebnic) 

 prvňáčci – třídní schůzky 

 oběd: 11:30 – 13:30 hodin 

 

2. září: 

 1. až 2. vyuč. hodina: třídnické 

práce 

 3. až 4. vyuč. hodina: výuka podle 

rozvrhu, ukončení v 11:55 hodin 

 prvňáčci mají svůj program  

 oběd: do 14:15 hodin 

 

3. září: 

 výuka podle rozvrhu, včetně 

odpoledního vyučování 

 

4. září: 

 výuka podle rozvrhu  

 

7. září: 

 adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

(do 9. září, vede metodička 

prevence Mgr. Bc. Jindra 

Janušková) 

 17:00 – schůzka zástupců tříd 

výboru SPŠM 

 volba člena školské rady z řad 

zákonných zástupců 

 17:30 – třídní schůzky ve 2. – 5. 

ročníku 

 18:00 – třídní schůzka v 6. A 

 18:10 – třídní schůzka v 6. B 

 18:20 – třídní schůzka v 6. C 

 18:30 – třídní schůzka v 7. – 9. 

ročníku 

Na třídních schůzkách se bude 

vybírat příspěvek na SPŠM 500 Kč 

na dítě nebo 215 Kč (ti žáci, kteří byli 

na lyžařském kurzu) 

 

9. září: 

 18:00 hodin – táborák pro žáky 

prvních tříd 

 

21. září: 

 8:30 hodin – 9. ročník přihlašo-

vání na závěrečné práce 

 

Informace školní družiny 

Ranní družina (6:30 – 7:45 hodin) bude 

žáky přijímat bočním vchodem. Též 

koncová družina (od 17:00 do 18:00 

hodin) bude fungovat v bočním křídle 

školy. 

Ve školní družině mohou vzniknout volná 

místa pro děti ze 4. ročníku. Žádosti 

posílejte vedoucí ŠD: 

e-mail: fingrovaj@zsmendelova.cz 

Děti budou zařazeny po přihlášení žáků 

1. – 3. tříd. 

Děti ze školní družiny chodí každý den na 

vycházku. Prosíme rodiče o vhodné 

oblečení. 

 

Informace školní jídelny 

 

V naší školní jídelně se budou žáci 

stravovat pouze v září 2020. Rozmístění 

přihlášených dětí v době rekonstrukce 

bude sděleno po přihlášení žáků. Výše 

stravného bude různá podle podmínek 

tamních škol.  

Evidenci stravného povede vedoucí naší 

školní jídelny pí Irena Šperlová.  

Bližší informace obdržíte na třídních 

schůzkách 7. září 2020. 

 

http://www.zsmendelova.cz/
mailto:fingrovaj@zsmendelova.cz

