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VÝSLEDKY ZÁPISU 

V dubnu se konal zápis do 1. tříd. Budou 

přijaty všechny zapsané děti, které bydlí 

v Praze 11. Bohužel jsme museli 

odmítnout děti z okolních městských 

částí a obcí.  Zatím přesně nevíme, kolik 

dětí do školy nastoupí, jsou zapsané na 

více školách a teprve nyní se dozvídají, do 

kterých škol byly přijaty a vybírají si. 

Prosíme všechny, kteří jsou v této situaci 

a volili jinou školu, aby nám co nejdříve 

oznámili, že dítě nenastoupí. Uvolní místo 

jiným zájemcům. 

Dílna předškoláčků se bude konat 

ve středu 25. května 2022 od 15:00 do 

16:30 hodin. 

Srdečně zveme rodiče na schůzku, která 

následuje ten samý den od 17:00 hodin ve 

školní jídelně. 

Zápis pro děti z Ukrajiny se bude konat 

1. června 2022 od 13:00 do 18:00 hodin 

v kanceláři školy. Registrace na webu 

školy začne dne 25. května 2022. 

 

ŠKOLNÍ POBYTY 

V pondělí 6. června 2022 začíná první 

turnus letošních školních pobytů. Celkem 

se opět zúčastní více než 600 žáků ve 

třech turnusech. Prosíme rodiče, aby 

uhradili pobyt do 20. května 2022 na 

účet: 43-4338360247/0100 

 

Prosíme rodiče dětí, aby označili 

zavazadla cedulkou s číslem pokoje. 

Ubytování se děti dozví v týdnu před 

konáním turnusu. Zavazadla se rozvážejí 

výtahy, je potřebné vědět, do jakého 

patra kufr jede.  

Diety prosím domluvte s třídními učiteli 

opět týden dopředu před konáním turnusu 

Vašeho dítěte. Třídní učitelé pak předají 

informace vedoucí turnusu. 

Léky v označených obálkách s rozpisem 

užívání předejte u autobusu třídním 

učitelům. Prosíme  nedávejte  potravinové 

doplňky. 

Veškeré formuláře a pokyny najdete na 

webu školy v sekci Pobyty a kurzy. 

Obědy budou všem přihlášeným žákům 

odhlášeny po celou dobu školy v přírodě. 

Tedy i v pátek 24. června. Pokud by děti, 

které přijedou z posledního turnusu, měly 

o oběd zájem, prosíme o individuální 

přihlášení.  
 

PROJEKTOVÝ DEN 

V úterý 31. května 2022 se koná 

projektový den, na němž si děti spolu 

s třídními učiteli naplánují program školy 

v přírodě. 

Ukončení vyučování je následující: 

1. – 3. ročník: 11:55 hodin 

4. – 6. ročník: 12:50 hodin 

7. – 9. ročník: 13:45 hodin 
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PŘELET NAD MENDELKOU 

VI. 

V naší škole je mnoho tvořivých žáků a 

právě na ně myslíme vždy s blížícím se 

koncem školního roku.  

Mají možnost zúčastnit se autorské 

literární soutěže Přelet nad Mendelkou. 

Až do 10. června 2022 mohou ukládat 

svá dílka (básničky, povídky, pohádky, 

komiksy apod.) do označené schránky.  

 

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE 

Naši prvňáčci budou mít co nevidět 

ukončený první rok ve škole. Dne 

28. června 2022 oslaví spolu s rodiči a 

pedagogy přečtení velké knihy Slabikáře. 

Srdečně zveme všechny rodiče, 

prarodiče a známé na tyto slavnosti.  

Děti dostanou od spolku přátel školy 

mendelovské oranžové tričko. Rodiče 

mohou připravit překvapení v podobě 

další krásné knížky, kterou by si mohly 

děti přečíst.  

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Z důvodů zdražování potravin se budou 

od září zvyšovat ceny obědů o 6,-Kč na 

den.  

Prosím o změnu nastavení trvalých 

příkazů. V případě finanční tísně můžete 

zažádat o dotované obědy na nový školní 

rok do 3. července 2022 u vedoucí školní 

jídelny paní Ireny Šperlové e- mailem: 

sperlovai@zsmendelova.cz  

 

Ceny obědů od 1. září:   den        měsíc  

strávník 07 – 10 let      36,- Kč   792,- Kč 

strávník 11 – 14 let      38,- Kč    836,- Kč 

strávník 15 a více let   41,- Kč    902,- Kč 

 

cizí strávníci:              90,- Kč   1 980,-Kč 

 
 

VOLNÁ MÍSTA 

Pro příští školní rok hledáme: 

vychovatelku do školní družiny na 18 

hodin přímé práce s žáky, což je 0,64 

úvazku.   

Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání, empatii pro 

práci s dětmi a flexibilitu. Nástup 

22.08.2022. 

Nabízíme kvalitní podmínky pro vlastní 

rozvoj, spolupracující pedagogický sbor, 

materiální zázemí a firemní výhody. 

Kontakt: skola@zsmendelova.cz 

Tel.: 602 270 472 

 

Dále přijmeme pomocnou kuchařku, 

nástup 01.09.2022. 

Nabízíme dobré podmínky pro vlastní 

rozvoj, kvalitní materiální zázemí a 

firemní výhody. 

Kontakt: sperlovai@zsmendelova.cz 

Tel.: 734 120 474 
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