Č. j.: ZŠH/1017/2020
V Brně dne 10. 6. 2020

Zpráva ředitele školy
Vážení rodiče a žáci,
píši vám další zprávu s důležitými informacemi ze školy.
#1 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY I. A II. STUPNĚ VE ŠKOLE
- ve škole nyní funguje 11 skupin na I. stupni (od 25. 5. 2020) a 13 skupin na II. stupni (od 8. 6.
2020, 9. ročník již od 11. 5. 2020)
- aktivity na I. stupni navazují na práci zadávanou žákům na doma, probíhají každý pracovní den
- aktivity na II. stupni zahrnují třídnické hodiny a konzultace z hlavních předmětů, konají se 1x
týdně
- učitelé pokračují ve vzdělávání na dálku do 22. 6. 2020, další viz bod #3
- informace obdrželi rodiče a žáci Edookitem, jsou k dispozici ve vestibulu a na webu školy
v odkazu * Omezení provozu školy *
#2 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
- znovu upozorňuji rodiče a žáky, že návrhy závěrečné klasifikace ze všech předmětů jsou již
zveřejněny v Edookitu
- hodnocení můžete konzultovat s vyučujícími prostřednictvím Edookitu, mailu a po domluvě
telefonicky, přihlášení žáci také případně osobně ve škole
- klasifikace za II. pololetí bude uzavřena v pondělí 22. 6. 2020
#3 ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU
- školní rok skončí v úterý 30. 6. 2020
- v týdnu od 22. 6. 2020 budou ve škole probíhat pro přihlášené žáky třídnické práce (odevzdávání
učebnic, vyklizení šatních skříněk a další)
- organizace bude podobná současné - žáci I. stupně každý den, žáci II. stupně 1x týdně
- další informace obdrží žáci docházející do školy a jejich rodiče Edookitem
- žáci, kteří se aktivit ve škole neúčastní, odevzdají učebnice a vyklidí šatní skříňky po domluvě
s třídním učitelem
#4 VYSVĚDČENÍ
- vysvědčení bude žákům přihlášeným do školních skupin rozdáno ve škole v úterý 30. 6. 2020
- pro nepřihlášené žáky bude vysvědčení k vyzvednutí ve škole od 30. 6. 2020 (tento den od 12 do
15 hod.), 1. - 3. 7. 2020 od 8 do 15 hod., dále každou středu od 9 do 12 hod.
- vydání vysvědčení dříve než poslední den školního vyučování není dle vyhlášky o organizaci
školního roku možné
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

