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Den rodičů 

je oslavou spolupráce rodičů a školy. 

Škola je rodičům otevřená od 8:30 

hodin do 18:00 hodin. Rodiče 

stávajících dětí mohou přicházet 

dopoledne na vyučování, v 1. až 6. 

ročníku odpoledne na program, který 

pro rodiče vytvořily děti spolu se 

svými učiteli. Čas začátku 

odpoledního setkání se rodiče dozví 

z webových stránek a z pozvánek.  

Rodiče budoucích žáků mohou 

navštívit dopoledne vyučování 

s prohlídkou školy, odpoledne budou 

mít seznámení s areálem školy. Rodičů 

se ujmou žáci 8. ročníku, kteří je 

provedou a zodpoví jejich otázky. 

Rodičům bude k dispozici vedení školy 

pro upřesnění jejich dotazů. 

Těšíme se na Vás. Škola je vstřícná, 

přístupná a laskavá ke každému dítěti. 

  

Den veteránů 

V pátek 11. listopadu oslavíme Den 

veteránů. Žáci 8. C budou prodávat 

symbol tohoto dne červené vlčí máky, 

zúčastní se akce na náměstí Míru. 

V závěru vyučování představí své 

poznatky při prezentacích v 7. a 

8. ročníku. 

 

Polytechnická hnízda děti baví 

Jak jsme již informovali, žáci se 

účastní praktického vyučování v SŠ 

v Hostivaři a na Zeleném pruhu. 

Tvoření je velmi zajímá. Podívejte se: 
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Ředitelské volno 

se koná 18. listopadu 2022. 

Ve čtvrtek 17. listopadu oslavíme Den 

boje za svobodu a demokracii, státní 

svátek. Dětem tak vznikne čtyřdenní 

volno od 17. do 20. listopadu.  

V tuto dobu nebudou v provozu školní 

družina a jídelna. 

 

Den pro školu 

Dobrovolníci navštíví opět naši školu. 

Tentokrát přijde loutkoherečka a 

řezbářka Michaela Bartoňová. Ve 4. A 

a 5. C se děti seznámí s výrobou 

loutek, jejich voděním a převáděním 

do filmu. Nahlédnou do tvorby 

digitálního divadla. 

Akce je podobná našemu projektu 

Rodiče učí. Uvítáme naše rodiče ve 

vyučování, pokud mají zájem dětem 

předat informace o svém povolání, 

cestování či jiné zkušenosti. Prosíme 

přihlaste se v případě zájmu u svých 

třídních učitelů. 

 

Praxe a výzkum studentů 

Mendelka je fakultní školou. To 

znamená, že zajišťuje praxi studentů 

středních a vysokých škol. 

Zájem o praxi v naší škole je veliký. 

Někteří studenti navštěvují třídy 

s asistentem pedagoga a učí se jeho 

práci, jiní chodí do školní družiny či do 

tříd 1. stupně. Studenti aprobačních 

předmětů se účastní výuky na 2. 

stupni. 

Někteří studenti zde vykonávají 

výzkum pro bakalářské a diplomové 

práce. Žádáme rodiče o souhlas 

s tímto výzkumem. Jde o tzv. „tichý 

souhlas“. Děti, jejichž rodiče výzkum 

v anketě odmítnou, se ho samozřejmě 

neúčastní. 

 

Schola Pragensis 

Veletrh středních škol se koná  od 

čtvrtka do soboty 24. až 26. listopadu 

2022 v Kongresovém centru.  

Ve čtvrtek se ho zúčastní 9. ročník. 

Žáci odcházejí po obědě v 13:15 hodin. 

Prosíme rodiče, aby děti měly 

lístečky, že mohou v Kongresovém 

centru zůstat a mohou jít samy domů 

po skončení akce. 

V pátek veletrh navštíví 8. ročník. 

Děti dostanou v 11:30 oběd a poté se 

odeberou na výstavu. Též prosíme o 

lístečky, že děti mohou po skončení 

akce jet samy domů. 

http://www.zsmendelova.cz/

