Informace k ukončení období školního vyučování
školního roku 2016 / 2017


Výuka dle rozvrhu probíhá do čtvrtka 22. června 2017(včetně)



Od pátku 23. června do čtvrtka 29. června 2017 je docházka žáků do školy upravena
takto: 1. - 5. třída 7:50 - 11: 25 hodin, oběd, odchod ze školy, event. do ŠD a ŠK
pro žáky, kteří ŠD a ŠK pravidelně navštěvují
6. - 9. třída
7:50 - 12:20 hodin, oběd, odchod ze školy

Činnost ve dnech 23.6. - 29.6.2017







23.6. - pátek - výměna učebnic
26.6. - pondělí - výměna učebnic
27.6. - úterý - 1. stupeň - Sportovní den ( hřiště, event. tělocvična)
2. stupeň - Den v přírodě ( Ondřejov a okolí, event. třídy školy)
28.6. - středa - 1. stupeň - Den v přírodě ( Ondřejov a okolí, event. třídy školy)
2. stupeň - Sportovní den ( hřiště, event. tělocvična)
29.6. - čtvrtek - všichni - 1. a 2. hodiny - třídnické práce, finanční vypořádání,
vyklizení šaten, úklid pomůcek apod.), 3.,4.,5.h - vyhlášení výsledků
Sportovních dnů
30.6.- pátek - 7:50 - 8:35 hodin - rozdávání vysvědčení v kmenových třídách
9:00 - cca 11:00 hodin - slavnostní zakončení školního roku 2016/2017
v SKC Ondřejov
- hodnocení prospěchu a chování žáků ve školním roce 2016/2017
- přehled nejdůležitějších akcí školy v uplynulém školním roce
- rozloučení se žáky 9. třídy
11:00 - 12:00 h - oběd ve školní jídelně pro přihlášené strávníky

Další informace:


Vysvědčení, která nebyla převzata v den vydávání vysvědčení, si mohou
vyzvednout žáci nebo jejich zákonní zástupci 3. 7. a 4. 7. 2017 mezi 9:00 - 12:00 h v
ředitelně školy, dále v období od 28.-31.8.2017( přípravný týden) mezi 9:00 - 12:00 h,
nebo po dohodě s vedením školy ( reditelna@zsondrejov.cz)



Žákovské průkazky - doprava do školy - potvrzování na školní rok 2017/2018
bude možno v období od 28. srpna 2017 mezi 9:00 - 12:00 hodinou



Přihlášky ke stravování ve školním roce 2017/2018 lze podávat v období od
28.srpna 2017 v kanceláři školní jídelny, v dopoledních hodinách



Období školního vyučování ve školním roce 2017 / 2018 bude zahájeno v pondělí

4. září 2017


Aktuální informace sledujte průběžně na www.zsondrejov.cz a ve vývěsce školy.

