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Ohlédnutí 

 

Školní rok pomalu končí a všichni se 

těší na prázdniny. Máme radost, že se 

dětem ve škole daří. Získali jsme 

mnoho úspěchů v olympiádách a 

soutěžích. Pořádáme akce, na nichž se 

podílejí naši žáci.  

Spojujeme teorii a praxi, aby dětem 

učení dávalo smysl. Řešíme problémy 

žáků, které se v tak velké skupině lidí 

vyskytují. Učíme děti pro život 

v neustále se měnícím prostředí.  

Děkujeme rodičům a přátelům školy 

za skvělou spolupráci. Názory rodičů 

nám pomáhají ve vytváření prostředí 

školy, v němž se děti vzdělávají. 

Poděkování patří též dětem, které 

školu vytvářejí spolu s námi. 

 

Slavnost Slabikáře 

Srdečně zveme rodiče dětí z 1. tříd 

na oslavu přečtení Slabikáře, která se 

bude konat v úterý 28. června od 

16:30 hodin v 1. třídách. 

 

 

Zápis prvňáčků 
 

K docházce do naší školy se zapsalo 

125 dětí. Některé podaly žádost 

o odklad, a proto do 1. tříd nastoupí 

84 nových žáčků.  
 

Přijímací řízení 

na střední školy 
 

V dubnu proběhly jednotné přijímací 

zkoušky na střední školy a na víceletá 

gymnázia. Naši deváťáci byli velice 

úspěšní a po odvolání se v prvním kole 

alespoň na jednu školu dostalo kolem 

90% žáků. Další žáci byli ve většině 

případů již přijati z druhého kola. 

Z pátých ročníků se na gymnázia 

dostali tři žáci a ze sedmých ročníků 

bylo na víceletá gymnázia přijato osm 

žáků. Všem přijatým žákům přejeme 

úspěšnou a šťastnou cestu životem. 

 

Sběr starého papíru 

Starý papír můžete vozit na dvůr 

školy v úterý a středu 28. a 29. 

června 2022 od 7:30 do 8:00 hodin. 

 

 

http://www.zsmendelova.cz/


 

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  tel.: 272 088 211 

www.zsmendelova.cz                                    mail: skola@zsmendelova.cz 

Poslední týden školy 

Do pondělí 27. června 2022 (včetně) 

bude výuka podle rozvrhu. 

V úterý a středu 28. a 29. června 

bude vyučování končit následovně: 

28.06.  1. stupeň do 11:45 hodin 

2. stupeň do 12:50 hodin 

29.06.  1. stupeň do 12:50 hodin 

  2. stupeň do 11:45 hodin 

 

Žáci vykonají třídnické práce a budou 

se věnovat výměně nebo odevzdávání 

učebnic. 

 

Upozorňujeme všechny žáky a jejich 

rodiče, že do středy 29. června je 

potřebné vyklidit šatní skříňky.  

Poslední den školy ve čtvrtek 

30. června se děti nepřezouvají. 

Vyučování skončí v 9 hodin rozdáním 

vysvědčení. Obědy se budou vydávat 

od 11 do 13 hodin. Školní družina bude 

v provozu bez omezení. 

 

Konec školního roku  

ve školní jídelně 

Odhlašování obědů: 

Obědy lze odhlašovat nejpozději do 

středy  22.06. do 7:30  hodin. 

Po tomto datu již školní jídelna 

odhlášky přijímat nebude, neodhlá-

šené obědy je možno si vyzvednout do 

přinesených nádob každý den od 11:30 

do 11:55 hodin. 

Vracení stravného: 

V pondělí 27. června se bude vracet 

v kanceláři ŠJ dopoledne stravné za 

odhlášené obědy těm strávníkům, 

kteří platí složenkou a příští školní 

rok už na této škole nebudou. Prosíme 

nahlaste ve školní jídelně, kdo kromě 

9. tříd již v září nenastoupí. 

Plátcům stravného z účtu bude 

přeplatek vrácen v červenci na účet.  

Upozorňujeme na změnu ceny 

stravného od nového školního roku: 

Od 1. září 2022 bude cena stravného: 

strávníci 07 - 10 let: 

36,- Kč       792,-Kč 

strávníci 11 - 14 let 

38,- Kč       836,-Kč 

strávníci 15 a více let       

41,- Kč       902,-Kč 

cizí strávníci 

90,- Kč 

 

kontakt na vedoucí ŠJ: Irena 

Šperlová:  sperlovai@zsmendelova.cz 

 

Přejeme všem krásné prázdniny a 

těšíme se na nový školní rok 

2022/2023. 

 

Vaše Mendelka 
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