
Informační list II. pololetí - závěr školního roku 

Vážení rodiče, 

vzhledem k ukončení školního roku již bez společných třídních schůzek Vám zasíláme souhrn 

informací k průběhu června a organizaci školního roku 2020/2021: 

 Prosíme, aby děti do konce školního roku přicházely ve sportovním oblečení. 

 V červnu neproběhne plánované focení tříd, škola v přírodě ani Zahradní slavnost. 

 Sběr papíru proběhne od 8. – 12. 6. 2020, kontejner bude přistaven na zahradě školy. 

 Žáky dokončující výuku doma prosíme, aby si od 22. do 26. června v době od 14,00 do 14,30 

hod. vyzvedli ve škole pytlík s oblečením do TV, obuv, přezůvky a ručník a přinesli učebnice 

k odevzdání. 

 V týdnu od 22. – 26. 6. budou žáci navštěvující výuku ve škole odevzdávat učebnice. Prosíme 

o jejich kontrolu a případnou opravu. (Netýká se prvního ročníku.) 

 Látkový zelený pytlík vypraný a zašitý budou všichni žáci odevzdávat nejpozději poslední den 

školy při přebírání vysvědčení. 

 Úplata za ŠD ve výši 190 Kč bude vrácena zákonným zástupcům na bankovní účet během 

měsíce června. Jednotlivce, kteří platili na pokladnu školy, prosím o osobní vyzvednutí ve  

škole. 

 Přihlášky do školní jídelny pro příští rok (viz. Příloha- přihláška) budou žáci odevzdávat  

do 12. 6. 2020 ve škole, po tomto termínu je potřeba zajistit si již individuální předání 

do jídelny nebo e-mailem na adresu: jídelna@zs-reznickova.cz 

 Za druhé pololetí dostanou všichni žáci vysvědčení ve formě slovního hodnocení.  

Předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020: 

1. pro žáky docházející do školy od 8,00 do 8,45 hod. 

2. pro žáky v distanční výuce od 9,00 do 9,30 hod. (vysvědčení může převzít také zákonný 

zástupce). 

Rodiče žáků, kteří budou odcházet po předání vysvědčení v 8,45 hod. sami domů, prosíme o písemný 

souhlas. Odpolední provoz skupin bude zajištěn do 15,30 hod. 

Informace k příštímu školnímu roku 2020/2021 – třídní učitelé: 

 1. ročník – Mgr. B. Pechánková 

 2. ročník – Mgr. M. Vykopalová 

 3. ročník – Mgr. L. Nastoupilová 

 4. ročník – Mgr. V. Daňková 

 5. ročník – Mgr. J. Šidláková 

V případě, že by zákonní zástupci zvažovali přestup dítěte na jinou školu, budeme rádi, když nám 

poskytnete tuto informaci do konce června. 

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne na Zahradě školy v úterý 1. září 2020 v 10,00 hodin. 

Děkujeme Vám za celoroční spolupráci a za velké nasazení během druhého pololetí.  

           Paní učitelky. 


