Vážení rodiče, milí žáci druhého stupně,
pomalu, ale jistě se nám blíží závěr tak trochu neobvyklého školního roku. A jak je zvykem, závěr školního roku
bývá vždy poněkud chaotický, a hlavně náročný. Abychom tomuto chaosu předešli, přinášíme vám již nyní některé
informace, které by vás mohly zajímat.

1. Klíčky od šatních skříněk
Na konci každého školního roku se vždy vybírají klíčky od šatních skříněk. Letos tomu ale tak nebude. Klíčky si žáci
ponechají i přes prázdniny a my moc prosíme vás, rodiče, abyste dohlédli na to, aby žáci klíčky během prázdnin
neztratili. V měsíci červnu bude možné si přijít pro věci ze šatních skříněk (kufříky na výtvarku, zetlelé tělocviky,
plesnivé svačinky, učebnice, apod.). Přesné termíny se dozvíte mailem od třídních vyučujících.
Toto ale neplatí pro žáky 9. ročníků, popř. pro žáky, kteří se dostanou na víceletá gymnázia. Zatím ale moc
prosíme, abyste do školy nic nenosili. Přesné termíny se dozvíte na začátku měsíce června.

2. Finance
Tento odstavec se týká záloh na školy v přírodě, popř. třídního fondu. Pokud byly zálohy na školu v přírodě
vybírány, třídní už je vracejí, popř. se s vámi spojí na způsobu předání. Pakliže měla třída třídní fond, je
na domluvě rodičů a třídního vyučujícího, zda provede vyúčtování nyní a přeplatky vrátí do konce června, nebo
počkáte na vyúčtování na začátek září a peníze se převedou do dalšího školního roku. Určitě ale o své peníze
nepřijdete.

3. Učebnice
Učebnice letos v červnu vybírat nebudeme. Vzhledem k uzavření škol bude potřeba se ještě probírané látce
za měsíce březen – červen věnovat i v dalším školním roce, takže stávající učebnice budou žáci ještě potřebovat.
To se ale netýká žáků 9. ročníku. Žáci, na které máme kontakt, stejně tak vy, rodiče, obdržíte mailem seznam
učebnic, které je potřeba odevzdat. U každé učebnice bude uvedena i částka, kterou je potřeba uhradit, pokud by
žák učebnici neměl (ztratil ji). Popř. bude možné zakoupit a odevzdat učebnici novou. Opět vám budou oznámeny
termíny, kdy budeme učebnice vybírat a jakým způsobem.

4. Volitelné předměty
Ohledně volitelných předmětů vás budou třídní vyučující kontaktovat mailem na začátku měsíce června.

5. Známky
Rodiče i žáci, moc a moc vám děkujeme za spolupráci a trpělivost, se kterou jste zvládali distanční výuku. Podle
pokynů MŠMT budou žáci hodnoceni podle známek, které získali ve škole před uzavřením školy, a také podle
toho, jak s vyučujícími spolupracovali v době zavřené školy a jak žáci plnili zadané úkoly. Můžeme přihlédnout
i ke známce v pololetí.
Přestože měli žáci řadu možností, jak s vyučujícími spolupracovat, někteří nejen že těchto možností nevyužili, ale
dobu distanční výuky pojali jako prázdniny a my od nich nemáme jediný odevzdaný úkol. Někteří využili
možnosti si do školy přijít pro vytištěné materiály a posléze je rodiče do školy dodali, mnozí zasílali mailem,
ukládali do sdílených platforem, fotili na mobily a posílali přes různé aplikace. Někteří (naštěstí jich není moc, ale
přeci jen jsou) neudělali i přes upozornění vyučujících vůbec nic.
Proto prosíme rodiče, aby počítali s tím, že se jim po 28. květnu (mimořádná pedagogická rada) ozvou třídní
učitelé nebo vedení školy. U nespolupracujících žáků, u kterých nemáme ani dostatek podkladů pro klasifikaci
z období od 3. 2. do 10. 3. 2020 bude potřeba situaci vyřešit. Nejpravděpodobnější se jeví, že žáci budou muset
do školy v předem stanoveném termínu dodat materiály z distanční výuky, aby je mohli vyučující ohodnotit, popř.
si sem budeme jednotlivé žáky zvát na popovídání.
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