Č. j.: ZŠH/958/2020
V Brně dne 3. 6. 2020

Zpráva ředitele školy
Vážení rodiče a žáci,
poslední měsíc tohoto školního roku začal, seznamte se prosím s uvedenými sděleními.
#1 MOŽNOST ÚČASTI ŽÁKŮ II. STUPNĚ NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH VE
ŠKOLE OD 8. 6. 2020
- informace jsme rodičům a žákům sdělili zprávou v Edookitu a na webu školy 29. 5. 2020, zájem je
potřeba vyjádřit v anketě v Edookitu do dnešního dne (středa 3. 6. 2020)
- obsahem aktivit jsou třídnické hodiny a konzultace z hlavních předmětů navazující na dálkovou
výuku
- rozpisy jednotlivých skupin budou přihlášeným žákům a rodičům rozeslány do pátku 5. 6. 2020
- účast je dobrovolná, bude pokračovat distanční vzdělávání
- nepřihlášené žáky/jejich rodiče osloví třídní učitelé za účelem organizace odevzdání učebnic,
vyzvednutí věcí z šatních skříněk a předání vysvědčení
https://www.zshroznova.cz/moznost-ucasti-zaku-ii-stupne-ve-skole/
#2 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
- rodiče a žáci se seznámí s návrhy závěrečné klasifikace z jednotlivých předmětů v Edookitu
- známky najdete v předmětech jako Souhrnné hodnocení 19/20
- doporučujeme přečíst případný komentář učitele k hodnocení
- hodnocení můžete konzultovat s vyučujícími prostřednictvím Edookitu, mailu a po domluvě
telefonicky
- žáci 1. tříd budou hodnoceni slovně
https://www.zshroznova.cz/hodnoceni-za-ii-pololeti/
#3 TŘÍDNÍ SCHŮZKY A HOVOROVÉ HODINY
- vzhledem k současným hygienickým nařízením se červnové třídní schůzky a hovorové hodiny
neuskuteční
- informace k hodnocení žáků za II. pololetí jsou uvedeny v bodu #2
#4 POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ
- chtěli bychom pochválit všechny žáky, kteří v současné době řádně plní své školní povinnosti
- oceňujeme především jejich pravidelnou práci, samostatnost a schopnost přizpůsobit se nelehké
situaci
- děkujeme rodičům, bez jejich podpory a pomoci by jejich děti vzdělávání na dálku nezvládly
- někteří žáci měli s distančním vzděláváním problémy, nejsme však vždy schopni odhalit příčiny
špatné komunikace a neplnění úkolů
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

