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Přejeme všem žákům, rodičům, 

pedagogům a zaměstnancům 

školy úspěšný nový rok 2022! 

 
 

DEN PRO ŠKOLU – 

DOBROVOLNÍCI DO ŠKOL 
 

V pátek 14. ledna a ve čtvrtek 

20. ledna 2022 navštíví naši školu 

dokumentaristka, režisérka a střihačka 

Bára Jíchová Tyson, aby přiblížila žákům 

5. a 9. ročníku svoji práci a ukázala jim, 

jak natáčet a pracovat s jednoduchými 

videi.  

 

KONZULTAČNÍ TÝDEN 
 

Konzultace - triády (v modelu žák – rodič 

– učitel) se budou konat v týdnu od 

17. do 21. ledna 2022. Těchto 

konzultací se zúčastní všichni žáci se 

svými rodiči. 

  

Výsledky konzultace jsou zaznamenávány 

do sebehodnotících listů, které třídní 

učitelé připravili na míru svým žákům. Je 

jim tak zakládáno portfolio  vzdělávacích 

výsledků za celou školní docházku. 

 

Ve škole se žáci budou na konzultace 

připravovat ve čtvrtek 13. ledna 2022 

v rámci třídnické hodiny, která se 

uskuteční 2. vyučovací hodinu. Rodiče 

budou na termín konzultace pozváni 

třídními učiteli. 

 

 

UKONČENÍ HODNOCENÍ 

ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ 

 
Pedagogická rada, při níž se uzavře 

1. pololetí, se uskuteční v pondělí 

24. ledna 2022. Hodnocení žáků bude 

ukončeno již ve čtvrtek 20. ledna 2022 

v 10 hodin. 

 

Hodnocení bude zveřejněno v ŠOL. 

 

Pokud budou mít rodiče pochybnosti 

o klasifikaci žáka, mohou podat písemnou 

žádost o jeho přezkoušení po 20. lednu 

2022 (i e-mailem).  Žák bude komisionálně 

přezkoušen ještě před vydáním 

vysvědčení, nebo v zákonné lhůtě. 

 

Žáci a žákyně 1. i 2. tříd obdrží od 

třídních učitelů slovní hodnocení 

vycházející z jejich průběžného 

hodnocení v rámci 1. pololetí a principů 

formativního hodnocení.  

 

Slovní hodnocení může být žáku 3. až 9. 

ročníku vydáno na základě žádosti 

zákonného zástupce. Prosíme, abyste 

v případě potřeby tuto možnost 

projednali s třídními učiteli. 

 

SCHŮZKA VÝBORU SPŠM 
 

Srdečně zveme zástupce tříd na schůzku 

výboru Spolku přátel školy Mendelova 

v pondělí 17. ledna 2022 od 17 hodin do 

sborovny školy. 
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INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

Schůzka se bude konat v pondělí 

17. ledna 2022 od 18:00 hodin ve velké 

učebně informatiky ve 3. patře. 

 

Výchovný poradce Mgr. Tomáš Mihulka na 

ní rodičům sdělí základní informace 

o přijímacím řízení na střední školy. 

Schůzky se mohou zúčastnit i zájemci 

o víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd. 

 
 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA 

K LYŽAŘSKÉMU KURZU 
 

Schůzka se pro přihlášené žáky uskuteční 

v pondělí 17. ledna 2022 od 18:30 

hodin v učebně hudební výchovy 

v přízemí.  

 

Pan učitel Mgr. Filip Řehulka, vedoucí 

kurzu, seznámí rodiče s organizací 

lyžařského kurzu. Kurz se bude konat od 

13. do 18. března 2022 v rakouském 

lyžařském středisku Innerkrems.  

 

Doplatek kurzu ve výši 4 500,- Kč je 

třeba uhradit na účet školy 

43- 4338360247/0100 do 28. února 

2022. 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY 
  

Po celý leden budou probíhat ve třídách 

1. i 2. stupně preventivní programy 

organizované Městskou policií hl. města 

Prahy a organizací Život bez závislostí.  

 

Žáci 4. a 5. ročníku navštíví s třídními 

učiteli Centrum dopravní výchovy 

v Petrovicích a budou se učit pravidla 

silničního provozu platná pro cyklisty.  

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 
 

Žáci 2. a 3. ročníku se v rámci hodin 

tělesné výchovy zúčastní ve 2. pololetí 

plaveckého výcviku. Kurz bude probíhat v 

plaveckém bazénu VS 11 na Jižním Městě 

již od pondělí 31. ledna 2022. 

 

Výcvik bude probíhat každé pondělí 

v dopoledních hodinách. Žáky doprovodí 

třídní učitelé. Přihlášky obdrží rodiče 

v pátek 7. ledna 2022.   

 
 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 
 

Vysvědčení, resp. výpis vysvědčení, za 

1. pololetí školního roku 2021/2022 se 

bude vydávat v pondělí 31. ledna 2022 

následovně: 

 

1. a 2. třídy: 4. vyučovací hodinu 

3. až 5. třídy: 5. vyučovací hodinu 

6. až 9. třídy: 6. vyučovací hodinu 

 

Po vydání vysvědčení bude ukončeno 

vyučování. Školní družina, klub i jídelna 

mají standardní provoz. 

 

Výpisy se do školy nevracejí, zůstanou 

žákům. 

 
 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY  

V pátek 4. února 2022 budou jednodenní 

pololetní prázdniny.  
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