
Vážení rodiče, milí žáci! 

Dne 18. června se konala závěrečná pedagogická porada, na které proběhlo hodnocení školního 

roku 2019/2020 za 2. pololetí a byla ukončena klasifikace známek. Také zde byly vydány pokyny 

k ukončení letošního školního roku, vydávání vysvědčení a zahájení nového školního roku 2020/2021. 

Informuji Vás proto o těchto skutečnostech. 

Vysvědčení se bude vydávat už v pátek 26. 6. 2020 (v 7.55 hod) jako obvykle ve své třídě. Děti, 

které dosud nechodily do školy (od 25. května), musí přinést s sebou vyplněné čestné prohlášení. To si 

můžete stáhnout na webové stránce školy nebo vyzvednout ve škole. Dětem s vysvědčením předám i 

krátké hodnocení jejich domácí výuky. Žáci si zároveň s vysvědčením musí odnést ze školy všechny věci 

(přezůvky, tělocvičný úbor, ručníky, kufříky s pomůcky na VV apod.).  

Učebnice – Český jazyk, Čítanka, Člověk a jeho svět (prvouka) budeme vybírat až v září. Bezpečně 

si je uložte a neztraťte je. Ponechejte si i Matematiku, budeme v ní pokračovat a opakovat v září.  

Na začátku školního roku v září budeme vybírat peníze na sešity a pracovní sešity, které jsem 

objednala. Je to: Psaní a mluvnická cvičení 3/1, Psaní a mluvnická cvičení 3/2, Počítáme zpaměti 3 – nás. 

a děl. 2-7-PS, Pravopisné pětiminutovky pro 3. roč., Procvičujeme si – Geometrie a slovní úlohy, Hravá 

vyjmenovaná slova. Počítejte i s prac. sešitem na angličtinu (281 Kč). Částka na tyto sešity je celkem asi: 

210 + 281 Aj = 491 Kč. 

Dále je třeba dokoupit nějaké sešity a čtvrtky, i když nám pár sešitů zbylo z letošního roku. Na tu je 

potřeba částka asi 125 Kč. Tisk ve škole 30 Kč. 

Celkem budeme vybírat zhruba 650 Kč. 

Na příští rok si připravte a dejte do pořádku tyto pomůcky: 

Penál: pero k psaní do sešitů (inkoustové, propisovačka k zápisům do ŽK, tužky č. 1, 2, 3, na geometrii 

mikrotužku, guma, nůžky, pastelky, fixy základních barev a krátké pravítko k podtrhávání nebo 

zvýrazňování. 

Na Ma: 1 trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužky na rýsování, kružítko. 

Na Vv: vodové a temperové barvy, pastelky, voskovky, plochý štětec, kulatý štětec menší i větší, 

kelímek, pracovní oděv (starší košile), vše bude v kufříku. 

Na Pč: tyčinkové lepidlo, nůžky, další potřeby budou vždy podle aktuální práce. 

Na Tv: cvič. úbor – cvičky do tělocvičny, tričko, kraťasy nebo trenýrky. 

Další: bačkory v sáčku (pytlíku), ručník do třídy,  

Opatřit si: 10 průhledných obalů na sešity (A5), 1 velký obal (A4), 1 obal na ŽK, 1 malý obal na notýsek 

DÚ (A6) 
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