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Milí rodiče,
dnes jsme na poradě pedagogického sboru domluvili veškerá opatření do konce školního roku.
Následující přehled všeho, co je potřeba do 26. 6. zvládnout, je celkem jednoduchý, ale budeme moc
rádi, pokud nám pomůžete tím, že informace dětem připomenete. Dostanou je od svých třídních učitelů,
ale i tak bude fajn, když je budou mít z více stranJ.

Začneme tím nejdůležitějším, a to vysvědčením. Zatím stále čekáme, jaké doporučení přijde shora. My
už jsme ale dost netrpěliví, že tuto informaci nemáme, tak jsme se dnes rozhodli, že vysvědčení předáme
následovně:
VYSVĚDČENÍ
Žák:

Kdy:

Forma:

1. st. ve škole

26. 6. 2020 ve škole

originál tiskopis

1. st. online

26. 6. 2020 v Bakalářích

1.9. 2020

2.st. online

26. 6. 2020 v Bakalářích

přehled známek na
vysvědčení
přehled známek na
vysvědčení
originál tiskopis

originál tiskopis

do 30. 6. 2020

9. ročník

25. 6. 2020 ve škole
9.A – 8:00
9.B – 9:00
9.C – 10:00
odcházející
na po individuální domluvě s
gymnázia z 5. a 7. TU
roč., stěhující se

Originál bude předán
žákovi:
26. 6. 2020

1.9. 2020
25. 6. 2020

Rozhodli jsme se takto proto, že nám nepřijde vhodné po tolika opatřeních, která máme všichni
za sebou, na 1 hodinu pozvat do školy 560 žáků najednou. A vymýšlet opět nějaké strategie příchodu
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už dělat nechceme. Stejně tak jsme zrušili společné slavnostní předávání vysvědčení na Radnici pro
žáky 9. ročníku po prodiskutování s hygienou.
Pokud by přišlo v příštích dnech nařízení, jak vysvědčení vydat, naše rozhodnutí samozřejmě změníme.
Pokud přijde doporučení, budeme se držet prvního rozhodnutí.

UČEBNICE VÝMĚNA

1. st.
září

2.st.
září
9. ročník – odevzdají na TH

ŠATNÍ SKŘÍŇKY

klíče si žák nechává

klíče si žák nechává
9. ročník– předá TU při TH

VĚCI VE TŘÍDĚ

od 8. 6. do 19. 6.
od 15. 6. do 19. 6.
- v čase od 15:00
- při třídnické hodině
- pouze po domluvě s
- od 14:00 v určený den
TU
zůstávají u TU v kabinetu
zůstávají u TU v kabinetu

NEVYZVEDNUTÉ VĚCI

Další organizační záležitosti budeme s žáky řešit první týden v září.

Milí rodiče,
velmi si vážíme celé tříměsíční spolupráce s Vámi se všemi. Moc rádi bychom Vás požádali o poslední
důležitou spolupráci v tomto školním roce.
Protože nám tato doba přinesla spousty nových příležitostí, otevřely se nám nové možnosti, zjistili jsme,
že i ve výuce se můžeme posunout do neprozkoumaných oblastíJ, rádi bychom Vás požádali o Váš
pohled na to, co máme za sebou.
Na Váš názor a pohled z pozice rodiče, ale také na Vaše doporučení, návrhy inovací, tipy, připomínky….
Pojďme z této zkušenosti vytěžit co nejvíce pro školu, pro výuku, pro žáky….
V posledním školním týdnu nás, celý pedagogický sbor, čeká velmi důležitá práce na našem Školním
vzdělávacím plánu.
Zjednodušeně:
- budeme si „hrát“ s obsahy učiva v jednotlivých předmětech,
- budeme se bavit o nových možnostech výuky,
- budeme uvažovat společně, jak to, co se nám osvědčilo, zařadit do výuky,
- budeme se pokoušet propojovat, zjednodušovat, odhlcovat učivo…
Je to pro nás velká výzva, ve které nám můžete svými názory a nápady pomoci.
Od svých třídních učitelů dostanete do konce tohoto týdne krátké online dotazníky. Byli bychom moc
rádi, abyste nám je vyplnili do 19. 6., abychom s výsledky mohli pracovat v následujícím týdnu.
Dotazníky si budeme vyplňovat i my, pedagogové a dotazníky dáme i žákům.
Rádi Vás pak s výsledky seznámíme na webu školy.

Mějte se moc fajn!
Vedení školy.

