
Organizace závěru školního roku 2019/2020 

Důležité body přehledně: 

Vážení rodiče a žáci, níže uvedené body (informace) jsou podrobně vysvětleny v dokumentu níže. Prosím 
o pečlivé přečtení. Děkujeme, vedení školy. 

 Ukončení školního roku bude v pátek 26. 6. 2020 

 Organizace a způsob vydávání vysvědčení 

 Ukončení klasifikace 

 Ukončení distanční výuky 

 Pokyny k ponechání učebnic a sešitů 

 Možnost nástupu žáka 1. stupně do školy 

 Možnost nástupu žáků 2. stupně do školy – tzv. „Den se třídou“ (6. – 9. třída) 

 

1) Informace k ukončení školního roku 

a) Ukončení školního roku - pátek 26. 6. 2020  

b) Organizace a způsob vydávání vysvědčení 

 1. – 5. třída – děti, které jsou součástí školní skupiny, dostanou vysvědčení v poslední školní den 
ve škole, v rámci 1. a 2. vyučovací hodiny (26. 6. 2020). Ukončení vyučování je v 9:30. Účast žáků 
na předávání vysvědčení je dobrovolná 
 

 Žáci 9. ročníku – součástí posledního školního dne bude závěrečné zhodnocení školní docházky + 
předání vysvědčení. Vysvědčení a zhodnocení bude probíhat 1. a 2. vyučovací hodinu. Ukončení 
a rozchod domů – 9:30. Účast žáků ve škole bude dobrovolná 
 

 Žáci 1. – 9. třídy, kteří se vzdělávají distančně (nejsou přítomni ve škole) + žáci, kteří jsou ve 
vzdělávání ve škole aktivně zapojeni, ale nevyzvednou si vysvědčení ve škole v rámci dopolední 
výuky poslední školní den, budou mít možnost vyzvednout si vysvědčení následujícími způsoby:  
 

o vysvědčení bude k vyzvednutí ve vestibulu školy, na hlavní budově, kde bude 
fungovat služba 

o vyzvednout vysvědčení mohou jak žáci, tak rodiče žáků a to ve dnech: pátek  
26. 6. 2020 od 10:00 – 16:00 a pondělí 29. 6. až pátek 3. 7. 2020 od 7:30 – 16:00 

o pokud si v těchto dnech a časech žáci či rodiče vysvědčení nevyzvednou, 
dostanou vysvědčení automaticky 1. školní den nového školního roku 
2020/2021 

 

 

 

 

 



2) Vzdělávací aktivity 

 Klasifikace bude uzavřena ke dni 15. 6. 2020 
 

 Učebnice (vyjma 9. ročníků) se odevzdávat nebudou. Ponechejte si je doma, budeme využívat 
v následujícím školním roce 
 

 Také prosíme žáky, aby si ponechali své sešity + pracovní sešity, budeme využívat 
v následujícím školním roce 
 

a) Distanční vzdělávání 

o distanční výuka bude probíhat do 14. 6. 2020 
o poslední týdenní plán obsahující podklady k vypracovávání úkolů bude vydán  

8. 6. 2020 

b) Vzdělávání ve škole 

 1. stupeň  
o pokračuje ve výuce tak, jak bylo nastaveno od 25. 5. 2020 
o nově možno přihlásit žáka do vzdělávací skupiny (na základě žádosti třídnímu 

učiteli a schválení vedením školy). Jestli bude možnost zařadit dítě do školní 
skupiny, rozhoduje vedení školy. V případě zařazení žáka, je nutné donést 
vyplněné čestné prohlášení, které je na webu školy v aktualitě „Nástup žáků 1. 
stupně do školy“ 

 2. stupeň 

 9. ročník pokračuje ve vzdělávání ve škole v nastaveném režimu od 11. 5. 2020 a to do 
přijímacího řízení (8. 6. 2020). Poté je organizace výuky v režii třídních učitelů, kteří 
podají vyrozumění rodičům 
 

 Žáci 6. – 9. ročníku – v rámci možnosti nástupu žáků 2. stupně do školy jsme rozhodli 
nabídnout žákům tzv. „Den se třídou“, což představuje společné setkání žáků 2. stupně 
ve škole. Další informace budou uveřejněny v týdenních plánech (8. 6. 2020) 

 

 Předmětem setkání (Den se třídou):      
o seznámení s hodnocením uplynulého školního roku a návrh klasifikace za 2. 

pololetí školního roku 2019/2020 
o vyzvednutí školních potřeb nebo osobních potřeb žáků 
o možnost vyzvednutí zůstatku fondu za kulturu (možnost ponechání na další 

školní rok) – pozor, vydání peněz bude pouze proti podpisu do žákovské 
knížky! 

o organizační pokyny a plán na nový školní rok 
o socializační aktivity 
o žáci 9. ročníku odevzdávají učebnice 
o V PŘÍPADĚ ÚČASTI DÍTĚTE – NUTNÉ PŘINÉST VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, 

VIZ PŘÍLOHA 

 



3) Školní družina 

 V pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 a v týdnu od pondělí 29. 6. 2020 do pátku 3. 7. 2020 si ve 

vestibulu hlavní budovy školy můžete vyzvednout platby za měsíce, kdy Vaše dítě nechodilo do 

školní družiny. Peníze budou vydány proti podpisu. Stálá služba bude k dispozici od 8:00 hod. do 

16:00 hod. PENÍZE NEBUDOU ZÁLOHOVÁNY NA NOVÝ ŠKLNÍ ROK, NUTNO VYZVEDNOUT!!! 

 

 

 


