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Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V úterý 3. září se žáci sešli na čtyři vyučovací hodiny ve svých třídách se svými 

třídními učiteli a dostali první důležité informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třídy a třídní učitelé 

I. STUPEŇ 

1. A  p. Donka Linhartová  

1. B   p. Lenka Schmuttermeierová                     

2. A  p. Ivanka Hartmanová 

2. B                         p. Alena Samková 

3. A                         sl. Markéta Kochanová  

3. B                         p. Iva Němečková 

4. A  p. Marcela Najmanová  

4. B  sl. Kateřina Hálová  

4. C  p. Ladislava Záňová 

5. A  sl. Monika Švejdová 

5. B  p. Štěpánka Matějková 

   

Netřídní učitelky: Jitka Comorková ‐ ZŘŠ 

Školní  družina:  paní  vychovatelky  Helena  Malá,  Kateřina  Misarová  Kutíková, 

Zuzana Salavcová, Lydie Řehořová, Iva Chvojková 

II. stupeň 

6. A  p. Kateřina Jiranová 

6. B  p. Lenka Wolfová    

7. A   p. Milena Strnadová 

7. B  p. Monika Kostilníková 

8. A  p. Jaroslava Hejlová  

8. B   p. Jana Jozífová Součková 

9. A     p. Alena Machová 

9. B  p. Eva Kosinová 

 

Na 2. stupni vyučovali  také ředitel školy pan Jan Faltýnek, zástupkyně ŘŠ paní 

Michaela  Hejcmanová  a  netřídní  paní  učitelky  Dagmar  Holubcová,  Milada 

Harvilková,  Milena  Strnadová,  Martina  Musilová,  Iva  Chvojková,  pan  učitel 

Michal Slanina a Josef Krapl. 

 

 



Prázdniny byly vyhlášeny v těchto termínech: 

 
Prázdniny:   podzimní  29. 10. 2019 a 30. 10. 2019 

vánoční  23. 12. 2019 ‐3. 1. 2020 

    pololetní  31. 1. 2020 

    jarní    2. 3. – 8. 3. 2020 

    velikonoční 9. 4. 2020 

 

K prázdninám přibyly volné dny z rozhodnutí ŘŠ.    

     

 

 
 

 

V letošním  školním  roce  se  vzhledem  k pandemii  koronaviru  konala  pouze 

jedna třídní schůzka,  a to ta úvodní 5. 9. 2019.  

Také  konzultace  proběhly  pouze  dvě,  v termínech  7.  11.  2019  a  9.  1.  2020. 

V době uzavření  školy  získávali  rodiče  informace prostřednictvím emailu nebo 

telefonicky.  

 



Začátek školního roku 

 

Začátek školního roku proběhl tradičně. Od půl osmé se to před školou hemžilo 

nejen žáky, ale i rodiči a prarodiči, kteří nemohli nedoprovodit prvňáčky v jejich 

slavnostní den. 

V tento den jsme ještě netušili, že letošní školní rok skončí úplně jinak a že na 

něj pravděpodobně nikdo ze žáků, učitelů ani rodičů hned tak nezapomene. 

 

 
Kroužky pro děti 

I  letos  bylo  dětem  hned  na  začátku  školního  roku  nabídnuto  velké  množství 
kroužků  organizovaných  Školním  sportovním  klubem  a  Spolkem  rodičů  při  ZŠ 
Mandysova.  Žáci  si  mohli  vybrat    velké  množství  sportovních  i  umělecky 
zaměřených  kroužků.  Bohužel  i  zde  byly  kroužky  od  poloviny  března 
s uzavřením škol zrušeny. 

 

 
Splněný sen 

Ne každý má to štěstí, že se mu podaří splnit si svůj sen, obzvlášť tehdy, pokud 
není vůbec skromný. Náš kolega Michal Slanina to ale díky své houževnatosti, 
cílevědomosti a píli dokázal. Dne 26. 7. zdolal jako 24. Čech kanál La Manche, a 
to za pouhých 12 hodin a 15 minut.  

   

 

 



Nultý ročník běhu Mandyskou 

Ve čtvrtek 3. 10. se konal 0. ročník běhu Mandyskou, kterého se zúčastnili žáci 

prvních  až  devátých  tříd.  Trasa  závodu  vedla  areálem  školy  a  jejím nejbližším 

okolím. Věříme, že se tato pěkná akce stane pro všechny tradicí. 

 

 

 

Téma Samostatnost v letošním školním roce  

Toto téma bylo vyhlášeno již v  lednu 2019 a chtěli jsme ho rozvíjet nadále až 
do června roku 2020. Bohužel nám jeho úplné naplnění pandemie v březnu 
přerušila. Ale i tak jsme se tomuto tématu věnovali celkem dlouho. 
 

 

 

 



Sportovně pracovní den pro 2. stupeň 

 
Tradičně byl  i  letos začátek školního roku zpříjemněn.   V pátek 7. září se totiž 
uskutečnil  další  sportovně  pracovní  den  pro  kluky  a  holky  6.  –  8.  tříd.  Ale  i 
deváťáci  se  samozřejmě účastnili.  Tentokrát  jako organizátoři.  Kluci  zajišťovali  
sportovní  disciplíny  a  dívky  organizovaly  práci  A  tak  se  hrál  fotbal,  tenis, 
badminton, plelo se, sázelo se, okopávalo se.  

Počasí  nám  přálo,  a  tak  si  naši  žáci  z  druhého  stupně  nejen  zasportovali,  ale 

také vlastními silami zvelebili venkovní areál naší školy.   

 

     
 

       
 
 

 

 

 



Sběr papíru 

Na  začátku  školního  roku  byly  vyhlášeny  termíny  pro  celoroční  sběr  starého 
papíru. Sběr se konal opět jednou za měsíc v období od září do března, kdy ho 
bohužel ukončila pandemie koronaviru. 

 

 
 

 
 

Adaptační kurz 6. A a 6. B 

 

Ve dnech 18. ‐ 20. 9. 2019 se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního 

kurzu. Seznámili se s novými třídními učitelkami a zapracovali na vzájemných 

vztazích.  

A jak se děti měly? Posuďte z pořízených fotografií. 

 

     

        

     



Drakiáda 

Je podzim, vítr pěkně fouká. Příležitost k tomu vzít draka a vyběhnout s ním na 
louku. To naplánovaly paní učitelky pro děti z  MŠ. V odpoledních hodinách se 
konala Drakiáda. A aby to malé děti zvládly, přispěchala jim na pomoc děvčata 
ze šesté třídy ‐ Ema Krameničová, Sabina Peštová, Laura Novotná a Dominika 
Špačková. Draci létali, děti běhaly a smály se. Všichni tak strávili příjemné 
odpoledne. 

 

 

 

 
Matematický orienťák 

 
V pondělí 14. října 2019 se Míša Brojáčová, Zula Otgonbat, Patrik Beran a Aleš 

Cigánek zúčastnili soutěže Matematický orienťák, kterou pořádá každoročně 

Gymnázium J. K. Tyla. Zúčastnit se mohlo 32 týmů ze základních škol 

Královéhradeckého kraje, z každé školy maximálně dvě dvojice. Soutěž se 

konala v Jiráskových sadech, kde naši čtyři deváťáci vytrvale běhali, statečně 

řešili těžké matematické úlohy a důstojně reprezentovali naši školu. 

 

 



Exkurze 

NG Praha 

Žáci  devátých  ročníků  navštívili  v  říjnu  retrospektivní  výstavu  instalovanou 
vůbec  poprvé  v  českém  prostředí,  která  představuje  dílo  jednoho 
z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho. 
Jeho  hlavním  námětem  byla  lidská  postava.  Proslavily  ho  především 
existenciálně  naléhavé  protáhlé  figury  vznikající  po  druhé  světové  válce, 
neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru 
pařížské avantgardy. 
 
Závody Mladá Boleslav 

V listopadu navštívili žáci naší školy závody Škoda Mladá Boleslav.  
Nejprve  prošli  samotnou  výrobou  automobilů  od  plechu  až  po  hotové  auto.  
Poté navštívili muzeum. 
Souzvuk  „Tradice“,  „Evoluce“  a  „Preciznosti“  tvoří  hlavní  myšlenku  ŠKODA 
Muzea.  Tři  světy  plné  zážitků  s  mimořádným  akcentem:  napínavé,  poučné  a 
zajímavé. V muzeu  jsme viděli mnoho automobilů a měli  jsme možnosti volby 
od prostého prohlížení vozů a exponátů, až po prohlížení obrázků a filmů. 
A  bylo co obdivovat. 
 

     

 

 



Besedy 

Beseda na Úřadu práce Hradec Králové 

V říjnu se již tradičně vypravili deváťáci na Úřad práce v Hradci Králové, kde se 
zúčastnili besedy o volbě povolání. Zábavnou formou se dozvěděli mnoho 
nových informací o tom, jak se správně rozhodnout pro vhodnou střední školu, 
co všechno může hrát roli při výběru a kde hledat další informace. 

 

 

Besedy s MP HK 

I letos se naši žáci zúčastnili pravidelných besed s MP HK. Vždy si vyslechli  
zajímavé povídání a sami se zapojili do besedy. Někteří projevili celkem dobré 
znalosti. Pro některé však bylo překvapením, že i v tomto věku mohou dostat 
pokutu. 

 

 

 

 

 
 



30 let svobody 

17.  11.  2019  uplynulo  30  let  od  sametové  revoluce,  která  se  stala  důležitým 

milníkem  v historii  naší  země.  Na Mandysovce  jsme  si  toto  významné  výročí 

připomněli 15. 11. projektovým dnem s názvem „30 let svobody“. Co všechno 

naše  žáky  čekalo?  Seznámili  se  nejen  s touto  přelomovou  událostí,  ale  i 

s dalšími,  které  tomuto  dějinnému  zvratu  předcházely.  Na  vlastní  kůži  si 

vyzkoušeli,  jak  probíhala  přestávka  i  výuka  ve  škole  v období  socialismu. 

Dozvěděli se, co bylo pro tuto dobu typické, co bylo povinné a co naopak bylo 

zakázáno. Do 70.  a 80.  let  se přenesli  také prostřednictvím výstavy dobových 

předmětů,  která  vznikla  díky  jejich  rodičům.  Právě  oni  nám  totiž  zapůjčili 

exponáty z dob svého dětství. Pokud děti přišly navíc oblečeny podle módního 

trendu  této  doby,  mohly  se  zapojit  do  soutěže  o  nejlepší  kostým.  A  co  bylo 

naším  cílem?  Společně  si  uvědomit,  že  svoboda  tu  nebyla  vždy,  není 

samozřejmostí a vyplatí se za ni bojovat. 

 

 

 

  

   



   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Besedy k výročí 30 let demokracie a svobody 

Kromě projektového dne k výročí 30 let svobody a demokracie, kterého se 
zúčastnili všichni žáci druhého stupně, byly pro žáky devátého ročníku k tomuto 
výročí přichystány ještě dvě další akce. 

 

První akce s názvem Čtyři příběhy revoluce proběhla ve spolupráci s organizací, 
která mapuje příběhy bezpráví ve 20. století, Post bellum. Žáci měli možnost 
vyslechnout čtyři výpovědi lidí, kteří prožili 17. listopad. Jednalo se o vůdce 
studentských stávek, člena KSČ, člena StB a člověka, který byl od mládí 
perzekuován StB. Společně s lektorkou s Post bellum tyto výpovědi žáci 
průběžně porovnávali. 

Druhá akce proběhla v rámci projektu Jeden svět na školách. Společně jsme 
zhlédli film Největší přání. Vyslechli jsme si přání lidí, kteří žili v komunistické 
totalitě od 60. let až po listopad 1989. Zjistili jsme, že některá přání mají dnešní 
teenageři podobná, ale také, že přání lidí jsou ovlivněna dobou a režimem, ve 
kterém žijí. Druhou částí této akce byla beseda s pamětníkem. Mezi deváťáky 
tak zavítal náš pan ředitel Jan Faltýnek. V listopadu 1989 už učil  na naší škole a 
byl mezi prvními, kdo zde spoluzakládal Občanské fórum. Mimo jiné jsme se 
tedy měli možnost dozvědět, jak to chodilo na naší škole před 30 lety. 

 

 

 



Úspěchy našich žáků 

Olympiáda z českého jazyka 

18. listopadu se pustilo do boje s češtinou 17 žáků z devátých tříd. Zúčastnili se 
školního  kola  Olympiády  z českého  jazyka,  která  má  na  naší  škole  již 
dlouholetou tradici. 
Kromě  části  mluvnické,  kterou   všichni  úspěšně  zvládli,  na  ně  čekala  i  část 
slohová.  Šedesát  minut  stačilo  deváťákům,  aby  napsali  mnohdy  velmi  pěkný 
text. 
První  dvě  místa  obsadili  Lukáš  Hroch  a  Míša  Myslivcová  z 9.  B  kteří  
reprezentovali naši školu v okresním kole.  
 

 

 

Úspěch v Přírodovědném klokanovi 

Ondřej Podloucký  z 8. B slavil  nebývalý úspěch v soutěži Přírodovědný klokan. 

Stal  se  nejlepším  řešitelem  nejen  v  Hradci  Králové,  ale   i  v celém 

Královéhradeckém  kraji.  V testu,  který  obsahoval  24  úloh  z přírodopisu, 

zeměpisu,  matematiky  a  fyziky,  se  mu  podařilo  získat  krásných  102  bodů  a 

umístit se tak na 1. místě v kategorii Kadet určené pro žáky 8. a 9. ročníků. 

 

 



Velký úspěch v soutěži PC _ ák 

František  Najman oslavil  jako  první  účastník,  kterého  naše  škola  do  této 

počítačové soutěže vyslala, obrovský úspěch. Získal krásné 2. místo v kategorii 

„Tvorba prezentace 8. třída“ a  14. místo v testu ICT znalostí. 

 

 

Úspěch v zeměpisné olympiádě 

Výborného úspěchu dosáhla  žákyně Viktorija Marchyshyn ze 7. B. V okresním 

kole zeměpisné olympiády obsadila 4. místo v konkurenci 21 žáků. Díky svému 

vysokému bodovému ohodnocení si zajistila postup do krajského kola, které se   

kvůli pandemii uskutečnilo online. I zde byla velmi úspěšná, obsadila 6. místo. 

 

Úspěch našich žáků v Olympiádě z anglického jazyka 

Dne 18. února se konalo okresní kolo Olympiády v Aj pořádané PSJG. Naši školu 

reprezentovali Michaela Brojáčová z 9. A a Martin Říha z 6. A. Martin se ve své 

kategorii umístil na hezkém šestém místě. Míša obsadila krásné 2. místo. 

 



Archeopark Všestary 

Návštěva  Archeoparku  ve  Všestarech  slouží  již  mnoho  let  k prohloubení  a 
praktickému ověření získaných znalostí z hodin dějepisu v 6. ročníku. Také letos 
se sem šesťáci vypravili, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli,  jak se žilo v dávných 
dobách. 

    

   

 

 

Varhanní koncert 

Pátek 22. 11. nám zpříjemnil varhanní koncert ve Filharmonii Hradec Králové. V 
pořadu  "Za  největším  hudebním  nástrojem"   se  žáci  během  hodinového 
programu  seznámili  s  historickým  vývojem  a  proměnami  varhan,  vyslechli  si 
krátké ukázky. Celým pořadem provázel hudební pedagog Václav Uhlíř. 

 

 

 



Den otevřených dveří 

 

V sobotu 30. 11. se na naší škole konal již tradiční den otevřených dveří spojený 
s vánoční výstavou. Všichni společně jsme strávili příjemné sobotní dopoledne. 
Naši  návštěvníci  si  mohli  zazpívat  koledy,  koupit  výrobky  dětí,  zhlédnout 
ukázkové hodiny a třeba si dát i výbornou svíčkovou, kterou pro nás připravily 
paní kuchařky. 
 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 



Na začátku prosince opět dorazil 
 
 
Kdo? No přeci svatý Mikuláš. A nebyl sám. Samozřejmě ho  doprovázel čert a 
andělé. Za krátkou písničku nebo básničku rozdával dětem sladkou odměnu. 
 
 
 
 
 

    
 

     

     

    

 

 

 

 

 

 



Hrou proti AIDS 

 

 

12. prosince  navštívili naši žáci SZŠ a VOŠ, kde  prošli zajímavým programem o 
závažné nemoci AIDS. Získali mnoho informací o všem, co této nemoci 
předchází, a také o tom, jak se chovat zodpovědně sám k sobě a ke svému 
partnerovi. Vše probíhalo zajímavou formou interaktivně ve skupinkách. 
Besedu vedly samy studentky. Žáci byli nadšeni a na konci programu obdrželi 
drobné ceny. 

 
 
Divadelní představení Zeď 
 
Začátkem  prosince  jsme  se  v návaznosti  na  projektový  den  „30  let  svobody“ 

vypravili  na  divadelní  představení  „Zeď,  aneb  jak  jsem  vyrůstal  za  železnou 

oponou“ vytvořeného na motivy stejnojmenné knihy Petra Síse.  

 



Dobrý skutek  
 
Některé třídy naší školy se v prosinci zapojily do akce Dobrý skutek, který byl 
součástí projektu Hrdá škola.  
Dívky 9. B navštívily Domov pro seniory a potěšily jeho obyvatele drobnými 
dárky, 8. B se  rozhodla  poslat opuštěným pejskům v útulku v Hradci Králové 
psí konzervy a pytel granulí. 
Ani ostatní třídy nezůstaly pozadu. Žáci 1. stupně vyráběli drobné dárky, které 
potěšily dědečky a babičky. Jiní se zapojili do úklidu okolí, aby tak zlepšili životní 
prostředí pro nás pro všechny. 
 

       

 

   

 

 

 



Barevné dny 

 

Další  akcí  v rámci projektu Hrdá  škola,  do které  jsme  se  zapojili,  byl  „Barevný 

týden“. Každý den žáci ladili své oblečení do jiné barvy. V pondělí začali modrou 

barvou,    v úterý  pěkně  ladili  do  žluto‐zelené  barvy,  ve  středu  následovala 

duhová, ve čtvrtek červená a pátek  završili černo‐bílou barvou.  

 

   

 

    



Absolventské práce 

  

Ve dnech 13. a 20. ledna proběhly prezentace absolventských prací žáků  
9. ročníku. 

Žáci si vyzkoušeli vystoupení před větší skupinou diváků ‐ jejich úkolem bylo 
seznámit diváky s výsledky své absolventské práce ve formě prezentace, kterou 
na zvolené téma vypracovávali v průběhu 1. pololetí. A témata byla opět 
zajímavá ‐ např. Monarchie, Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki, Alois 
Jirásek, Karel Čapek, Přírodní katastrofy.  

I když byli někteří hodně nervózní, všechna vystoupení byla velmi dobrá a 
některá skvělá. Všichni si vysloužili uznalý potlesk obecenstva ‐ spolužáků, žáků 
nižších ročníků i hostů z řad rodičů a prarodičů.  

Své zkušenosti žáci jistě využijí na střední škole. 

 

  
 
 

   



Odměna za práci v prvním pololetí 

Ve čtvrtek 30. ledna dostali žáci vysvědčení za první pololetí. A protože odvedli 

dobrou práci, navštívili za odměnu  film Jumanji: Další level. 

 

 

 

 

I letos s nadanými žáky 

Protože  nechceme  zapomínat    na  nadané  žáky,  rozhodli  jsme  se  i  v letošním 

školním  roce,  že  se  budeme  na  naší  škole  věnovat  nad  rámec  běžného 

vyučování právě jim  a nabídneme jim opět možnost setkávat se i mimo výuku a 

rozvíjet  tak svůj potenciál. Pravidelně  jsme pro ně začali organizovat společná 

setkání.  Schůzky  byly  zaměřeny  na  rozvoj  logického  uvažování,  kritického 

myšlení,  matematické  a  čtenářské  gramotnosti  či  hlubšího  pochopení 

přírodních procesů a zákonitostí. Rodiče i děti měli o tuto aktivitu velký zájem a 

hodnotili ji velice příznivě.   

Našim  žákům  jsme  současně  už  podruhé  nabídli  testování  IQ  společností 

Mensa, které se uskutečnilo  v naší škole 12. února 2020. 

 

 
 



Básniček není nikdy dost 

Dne 6. 2. 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže „Básniček není nikdy 
dost“, kterého se zúčastnilo celkem 41 recitátorů ve čtyřech kategoriích. 

Do  okresního  kola  postoupila  Helena  Karlíková  ze  4.  A  společně  se  svojí 
spolužačkou  Nelou  Jedličkovou,  z  vyšších  ročníků  Viktorije  Marchyshyn  a 
Michaela Řečínská ze 7. B. 

 

 

  
 

Beseda o holokaustu 

V úterý 4. 2. se žáci devátých tříd zúčastnili besedy o holokaustu. Deváťákům 
přednášel pan Josef Kubec o osudech dvou židovských rodin z okolí Hradce 
Králové během druhé světové války. Přednáška byla o to zajímavější, že sám 
pan Kubec je příbuzný těchto rodin. 

 

 



Sovičky z Mandysky na Prezentiádě 

Koncem  roku 2019 vyhlásil Magistrát města Hradce Králové 1. ročník 
Prezentiády. 
Soutěžící měli za úkol vytvořit prezentaci a následně ji předvést.  
Zadané téma „On to udělá někdo jiný“  zaujalo dvě dívky z 8. A – Emu 
Zezulkovou a Simonu Šmejdovou. Dívky si připravily prezentaci s námětem 
ochrany životního prostředí.  
Ve čtvrtek 13. 2. pak naši školu se svojí prací velmi pěkně reprezentovaly v 
Knihovně města Hradce Králové. 

 

Zápisy nanečisto 
 
Letos proběhl zápis nanečisto pouze 13. 2. Ostatní naplánované zápisy musely 
být vzhledem k pandemii koronaviru zrušeny. 
 
 

   
 
 



Lyžařský kurz 
 
16. února odjeli  žáci sedmého ročníku naší školy na lyžařský kurz do Olešnice v 
Orlických horách.  
Během několika dní měli možnost zdokonalit se v technice sjezdového lyžování 
a proběhnout se na běžkách. Současně si společně užili týden v horské přírodě.  

 

 

Přijímací zkoušky nanečisto trochu jinak 
 
Letošní přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky pro žáky 
 9. ročníku zorganizoval dne 26. 2. 2020 Magistrát města Hradce Králové. Žáci 
se přihlásili a poté byli náhodně rozděleni na různé školy  v Hradci Králové, aby 
tak byla co nejvíce přiblížena atmosféra skutečných přijímacích zkoušek. 

Naši děváťáci uspěli v konkurenci žáků hradeckých ostatních škol velmi dobře. 

 

Další spolupráce s MŠ 

V pátek 28. 2. 2020 proběhla v rámci hodiny tělesné výchovy dívek osmých tříd 

spolupráce  s dětmi  z  naší  mateřské  školy.  Dívky  společně    připravily  několik 

různých cvičebních stanovišť v tělocvičně. Následně  si udělali všichni hromadně 

společnou  veselou  rozcvičku  a  poté  každá  žákyně  dostala  na  starost  dvě  děti 

z mateřské  školky  a  provázela  je  po  připravených  stanovištích,  kde  děti  pilně 

plnily své pohybové úkoly.  



 

 

 

A pak se objevila mimořádná zpráva 
 

Kvůli epidemii koronaviru zrušila vláda ČR svým rozhodnutím od 11. března 
vyučování na všech základních a středních školách. I naše škola byla den ze 
dne naprosto uzavřená. 

Všichni rodiče byli vyzváni, aby sledovali webové stránky školy, kde byly 
zveřejňovány aktuální informace. 

Žáci tedy zůstali doma. Učitelé se ještě sešli, aby se dohodli, co dál. 
Žáci dostávali nejprve úkoly zadávané emailem, zanedlouho došlo na online 
výuku hlavních předmětů, tedy českého jazyka a matematiky. Tyto dva 
předměty byly později doplněny o anglický jazyk. 
 
Také zápis do 1. tříd se konal elektronicky. 
 
Došlo i k úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy.  
Přijímací zkoušky se  konaly pouze v jednom termínu, a to  8. 6. 2020 a 9. 6. 
2020 na víceletá gymnázia  

Test z českého jazyka a literatury byl prodloužen na 70 minut, test 
z matematiky na 85 minut. 

 

 



Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky 

Od 11. května byla možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to  za 
účelem  přípravy  na  přijímací  zkoušky  na  střední  školy.  Docházka nebyla 
povinná,    probíhala ve  skupinách  v maximálním  počtu  15  osob za  přísných 
hygienických  podmínek.  Výuka matematiky  a  českého  jazyka  se    konala  vždy 
v pondělí, ve středu a v pátek od 8:30 do 10:40. 

Žáci přistoupili k přípravě za ztížených podmínek zodpovědně. To se projevilo i 
počtu přijatých na střední školy.  

 
 
 

Rozloučení s deváťáky  
 
Proběhlo letos bez rodičů a jiných hostů pouze v přítomnosti žáků a učitelů. 
Přesto zavládla slavnostní atmosféra. 

     

      

Vysvědčení  

Tento den byl  výjimkou.  Žáci mohli  přijít  do  školy  v plném počtu  a  najednou, 

aby si převzali vysvědčení. 

Na tento školní rok jistě nikdo z nich nezapomene. 

 

 

 

 

     
 

 

 

   
 
               


