Č. j.: ZŠH/1050/2020
V Brně dne 17. 6. 2020

Zpráva ředitele školy
Vážení rodiče a žáci,
posílám nové informace týkající se zejména ukončení tohoto školního roku.
#1 ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU
- v týdnu od 22. 6. 2020 budou ve škole probíhat pro přihlášené žáky především třídnické práce
(odevzdání učebnic, vyklizení šatních skříněk, odnesení výtvarných pomůcek aj.)
- skupiny žáků I. stupně, kteří dochází denně do školy, se budou také věnovat závěrečnému
opakování učiva, společenským hrám a pohybovým aktivitám
- skupiny žáků II. stupně, kteří dochází do školy 1x týdně, budou řešit třídnické záležitosti, rozpisy
s termíny budou rozeslány Edookitem do konce tohoto týdne
- učitelé ukončí vzdělávání na dálku 22. 6. 2020
- žáci, kteří se aktivit ve škole neúčastní, odevzdají učebnice, vyklidí šatní skříňky apod.
po domluvě s třídním učitelem
#2 VYSVĚDČENÍ - ZMĚNA
- vysvědčení bude žákům rozdáno v úterý 30. 6. 2020
- nově si pro vysvědčení mohou přijít také žáci nepřihlášení k docházce do školy (dle MŠMT
viz odkaz níže)
- žáci nepřihlášení do školních skupin musí s sebou přinést řádně vyplněné a zákonným
zástupcem podepsané čestné prohlášení (příloha zprávy)
- zúčastnit se mohou všichni žáci bez příznaků virového onemocnění
- žáci se sejdou před školou (1. a 2. třídy před školičkami) v 7.45 hod., pedagogové vyberou čestná
prohlášení (žáci ve skupinách nenosí nové)
- vysvědčení bude rozdáno ve třídách v době od 8 do 8.45 hod., proběhne poslední zvonění pro žáky
9. ročníku
- škola bude 30. 6. 2020 ukončena v 8.45 hod. pro všechny žáky II. stupně a žáky I. stupně, kteří
nedochází do školních skupin
- žáci, kteří dochází do školních skupin, mohou tento den odejít po rozdání vysvědčení na základě
omluvenky od zákonného zástupce
- pro nepřítomné 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.
https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci
#3 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
- klasifikace za II. pololetí bude uzavřena v pondělí 22. 6. 2020

- návrhy klasifikace ze všech předmětů jsou zveřejněny od začátku června v Edookitu
- hodnocení můžete konzultovat s vyučujícími prostřednictvím Edookitu, mailu a po domluvě
telefonicky, přihlášení žáci také případně osobně ve škole
https://www.zshroznova.cz/hodnoceni-za-ii-pololeti/
#4 ÚSPĚCH V SOUTĚŽI MŮJ SKŘÍTEK
- někteří žáci 3. - 5. ročníku se v rámci výuky anglického jazyka na dálku zúčastnili soutěže
nakladatelství FRAUS
- Vojta Vaňhara z 5.A se umístil mezi oceněnými žáky, gratulujeme! (soutěžilo více jak 240 žáků
z 64 škol z celé České republiky)
- děkuji všem účastníkům za snahu, p. uč. Holubové, Korcinové a Ryšavé za organizaci
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/soutez-muj-skritek
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

