Informace pro nadcházející období
1) Termíny pro nadcházející období
- 9.4.-13.4.2018 škola v přírodě „Sklárna“ pro 1.st. ZŠ
- 10.4.2018 od 17:00 hod. rada rodičů
- 17.4.2018 od 17:00 hod. třídní schůzky
- 30.4.2018 ředitelské volno

1) Škola v přírodě – týká se 1.stupně ZŠ
V termínu od 9.4. do 13.4.2018 proběhne škola v přírodě.
Odjezd 9.4.2018 sraz účástníků v 7:40 u školy, plánovaný odjezd 8:00 hod. pobyt začíná obědem,
dejte dětem na cestu menší svačinu a pití.
Návrat 13.4.2018 v 15:00 hod. ke škole. Pobyt na škole v přírodě končí obědem. Prosíme o
vyzvednutí svého dítěte po příjezdu ke škole. Odpolední družina nebude v provozu.

2) Rada rodičů
Rada rodičů se uskuteční v úterý dne 10.4.2018 od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánka všem
členům bude rozeslána elektronickou poštou.

3) Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou v úterý dne 17.4.2018 od 17:00 hod., podávány budou informace o
prospěchu a chování žáků za uplynulé čtvrtletí.

4) Program „Ovoce a mléko do škol“
Žádáme všechny rodiče, aby zdůraznili svým dětem přístup k dotovanému programu. Ovoce a
mléčné výrobky, které naši žáci dostávají každý týden jsou určeny ke konzumaci a nikoliv
k vyhazování v prostorách či okolí školy. Pokud Vaše dítě nechce nabízené ovoce nebo mléčný
výrobek, může si jej odnést domů, případně zanechat ve školní družině pro ostatní spolužáky.

5) Ředitelské volno
Ředitelské volno je stanoveno na 30. 4. 2018. V tento den bude mateřská a základní škola
uzavřena. Škola bude v plném provozu od 2.5.2018. Další ředitelské volno bude uděleno na
7.5.2018.

6) Letní tábor Pnětluky
V období letních prázdnin škola organizuje pro naše žáky a jejich sourozence letní tábor
PNĚTLUKY v termínu od 19. 8.- 25. 8. 2018, cena 2800,- Kč. V současné době je k dispozici
posledních 5 volných míst. Pokud máte zájem o umístění svého dítěte na letní tábor učiňte tak
co nejrychleji prostřednictvím školní družiny u p.Jany Patrákové.

7) Testování SCIO
Stejně tak jako v předchozím školním roce je pro naše žáky 3.,5. a 7. třídy připraveno testování
SCIO. Testování probíhá v elektronické podobě, projekt zahrnuje testy z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a klíčových kompetencí. Získané výsledky pak slouží škole a
jednotlivci pro rychlé a jednoduché získání zpětné vazby a porovnání se zapojenými školami. Z
výstupů lze zjistit problematickou látku a odhalení rezerv žáků.

8) Ostatní informace
- naše škola obdržela 1.a 2. místo v soutěži o velikonočního beránka, kterou pořádalo muzeum
v Novém Strašecí,
- od 16.4.-20.4. proběhne v naší škole program “Zdravá pětka“, který je zaměřený na zdravý
životní styl,
- v matematické soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN se žáci naší školy umístili na 4. a 10. místě,
gratulujeme k úspěchům,
- ve čtvrtek 5.4. proběhla PYTHAGORIÁDA – školní kolo matematické soutěže,
- 12.4. se žáci naší školy účastní biologické olympiády,

S pozdravem
Václav Řešátko

