Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 25. 6. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ
Věc: Závěr školního roku a předávání vysvědčení
Vážení rodiče,
obracím se na Vás v tomto školním roce zřejmě naposledy. V první řadě bych Vám chtěl
všem poděkovat za spolupráci v době, která pro všechny z nás byla úplně nová a značně
složitá. I díky Vaší spolupráci jsme snad situaci zvládli a dovedeme tento školní rok do konce.
Nyní bych Vás chtěl seznámit s průběhem posledních dní školního roku a předáním
vysvědčení. Žáci 1. stupně přihlášení k výuce budou školu navštěvovat až do pondělí 29. 6.
Na odpoledne je naplánováno předání vysvědčení všech ročníků prvního stupně. Abychom
nemuseli od všech vyžadovat čestná prohlášení, proběhne předání ve venkovních prostorách
před školou. Jednotlivé třídy si vyzvednou vysvědčení 29. 6. v následujícících časech:
12.15. hod. – 2. a 3. ročník (venku)
12.45. hod. – 4. a 5. ročník (venku)
13.15. hod. – 1. ročník (venku)
V úterý již tedy žáci 1. až 5. ročníku do školy nepůjdou.
Žákům 2. stupně vzdělávací aktivity skončí dnešním dnem tj. 25. 6. 2020. Poté si již jen
přijdou pro vysvědčení, které jim bude předáno 30. 6. 2020:
7.30 hod – 7. roč. (může i ve třídě, všechny děti odevzdaly čestné prohlášení)
8.00 hod. – 6. roč. (venku)
8.30 hod. – 8. roč. (venku)
Deváťáci převezmou vysvědčení již tradičně na obecním úřadě (venku) v 9.30 hod.
Jelikož si pro vysvědčení přijde většina žáků, vyfotografujeme jednotlivé třídy (jelikož ale
nebude focení probíhat profesionálně, nebudeme fotografie vyvolávat, poskytneme je žákům
či Vám, rodičům, v el. podobě na stránkách školy).
Již dříve jsem Vás upozornil, že sešity nebudeme poskytovat v letošním roce hromadně,
třídní učitelé Vám zasílají seznamy s potřebným počtem jednotlivých sešitů. Pracovní sešity a
příp. výtvarné potřeby budeme objednávat hromadně. Prvňáčkům sešity zakoupíme my na
náklady školy. Učebnice budou všichni až na 9. ročník vracet a měnit až v září.
Pokud si chcete vyzvednout věci žáků ze školy (výtvarné potřeby, oblečení na TV …)
kontaktujte prosím třídní učitele a domluvte si s nimi čas předání.
Tímto Vám přeji hlavně hodně zdraví a snad se setkáme v září na začátku snad již
„normálního“ školního roku.
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