Č. j.: ZŠH/1097/2020
V Brně dne 24. 6. 2020

Závěrečná zpráva ředitele školy
Vážení rodiče a žáci,
naposledy v tomto školním roce posílám aktuální informace.
#1 VYSVĚDČENÍ V ÚTERÝ 30. 6. 2020
- žáci se sejdou před školou (1. a 2. třídy před školičkami) v 7.45 hod., pedagogové vyberou čestná
prohlášení od žáků, kteří do školy doposud nedochází
- vysvědčení bude rozdáno ve třídách v době od 8 do 8.45 hod.
- další informace byly zaslány zprávou v Edookitu 17. 6. 2020 a jsou zveřejněny na internetových
stránkách školy
- obědy lze přihlásit/odhlásit nejpozději ve čtvrtek 25. 6. 2020 do 9.00 hod.
https://www.zshroznova.cz/zaver-skolniho-roku-a-vysvedceni/
#2 ÚSPĚŠNÉ TESTOVÁNÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
- u žáků 6. a 9. tříd jsme zjišťovali jejich dovednosti v porozumění, orientaci v konverzačních
situacích, slovní zásobě, gramatice a poslechu
- ve srovnání s ostatními školami a víceletými gymnázii se všechny naše třídy umístily v angličtině
nad celorepublikovým průměrem
- další informace o výsledcích testu SCIO jsou zveřejněny na webu školy
https://www.zshroznova.cz/uspesne-testovani-z-anglickeho-jazyka/
#3 OSTATNÍ INFORMACE
- hodnocení II. pololetí školního roku 2019/2020 ředitelem školy je přiloženo ke zprávě a je
k dispozici na webu školy
- žáci 1. a 9. ročníku dostanou nově na závěr školního roku pamětní listy k ukončení prvního roku
školy, resp. ukončení povinné školní docházky
- nejlepší sběrači papíru budou odměněni společně s vysvědčením
https://www.zshroznova.cz/hodnoceni-ii-pololeti-skolniho-roku-20192020/
#4 HLAVNÍ PRÁZDNINY A ÚŘEDNÍ HODINY
- vysvědčení bude 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 v úředních hodinách
- během hlavních (letních) prázdnin budou úřední hodiny školy ve středu od 9 do 12 hodin
- školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020
Na závěr bych chtěl poděkovat žákům, rodičům a zaměstnancům školy za nasazení, se kterým
zvládli nelehké období posledních měsíců. Doufám, že se v září sejdeme ve škole tak, jak jsme byli
do března zvyklí. Přeji všem pohodové prázdniny plné zážitků a odpočinku!
S pozdravem
Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

