
SCHŮZKA RODIČŮ 5. TŘÍDY – 15. 9. 2022 
 

1. Podpisy – GDPR + školní řád, družina, Školák, změny v tel. číslech, adrese? 

 

2. Organizace školního roku – prázdniny zapsány v ŽK 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

18.11. bude ředitelské volno.  

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Termín jarních prázdnin je 6.3. – 12.3. 2023. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 

 

3. Akce: 

- 29. nebo 30. 9. – výlet na hory – podle počasí? 

- 6.10. – 4. a 5. třída – přírodovědná exkurze do Střední lesnické školy Trutnov (celé zdarma 

včetně autobusu) 

- Adaptační pobyt Radvanice – 10. 10. – 12. 10. Cena 1500,-  

- Plavání ne! 

- Zimní pobyt Benecko – únor  - bylo by prima, kdyby jelo co nejvíc dětí. Mají poslední rok 

spolu, letos se nebude platit plavání a pokud běžecké lyžování není jejich oblíbená činnost, 

nemusí se bát, bude tam i spousta jiných zajímavých aktivit  

 

4. Elektronické žákovské knížky: rodiče budou mít přihlašovací jméno a heslo – to dostanou 

osobně ve škole. Informace a návod je na stránkách ZSDOLNIBRANNA.CZ – U BERUŠKY 

Veškerá další komunikace s rodiči – absence, klasifikace, informace budou probíhat přes 

tento software. 

 

5. Platby na účet školy - připomínka 

 
6. Družina – upozorňujeme na časy vyzvednutí dětí (viz info z družiny) 

 

7. Jídelna – přeplatky vráceny na účet, předplacená záloha ZŠ 750,- 

 

8. Kroužky – Street Dance, Bojovky – středa – plakátek visí dole na chodbě, rodiče si zařizují 

sami!, Kytara (v 5. třídě se přihlásily 4 děti) 

 
9.  Domácí úkoly – prosím podepisujte veškeré psané domácí úkoly, v sešitech i v pracovních 

sešitech 

 



 

10.  Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2023: 

Šestiletá a osmiletá gymnázia – 17. 4. a 18. 4. 2023. 

Náhradní termíny – 10. 5. a 11. 5. 2023. 

 

- kdo uvažuje? 

- přihlášky na 2 školy 

- listopad (leden) – den otevřených dveří – hlídejte si stránky školy 

- zápisový lístek dostanete u nás 

- trénujte SCIO testy z minulých let!!! – přijímačky z minulých let (rozvržení času, systém 

odpovědí…) 

 
 
Zajímavé odkazy k přijímacím zkouškám: 
https://prijimacky.cermat.cz 
 
https://www.to-das.cz/cermat-testy/ 
 
https://www.sevt.cz/produkt/333-uloh-z-cj-k-priprave-na-viceleta-gymnazia-
32216094120/?gclid=CjwKCAjw3qGYBhBSEiwAcnTRLq8p-
xKf2uwHXi1OuPu8tSBkbUL98Utza6VrbAMbuA3m4o2dDb-mSxoCdq0QAvD_BwE 
 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/83122884/prijimaci-zkousky-na-viceleta-gymnazia-cesky-jazyk/ 
 
https://www.sevt.cz/produkt/prijimacky-s-cestinarem-5-trida-720l153493292/ 
 
 
 
 
Veškeré tyto informace jsou na webových stránkách školy v sekci 5. třída. 
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