Informace pro nadcházející období
1) Termíny pro nadcházející období
- 12. 6. 2018 informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků od 17:00 hod.
- 12. 6. 2018 informační schůzka pro rodiče žáků, kteří se účastní letního tábora od 17:00 hod.
- 19. 6. 2018 od 17:00 hod. individuální třídní schůzky – čas setkání je třeba domluvit s třídní
učitelkou
- 26.6.2018 od 14:00 hod. rozloučení se školním rokem
- od 25. 6.- 28. 6. 2018 školní výlety
- do 28.6.2018 odevzdání a výměna učebnic
- 29. 6. 2018 ukončení školního roku 2017/2018

1) Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Informační setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne v úterý dne 12.6.2018 od 17:00 hod.
Rodičům bude představena třídní učitelka, budou předány informace k organizaci a zajištění
nového školního roku.

2) Informační schůzka – letní tábor
Informační setkání rodičů žáků, kteří jsou přihlášení na letní tábor Pnětluky proběhne v úterý dne
12.6.2018 od 17:00 hod. Informace k průběhu a organizaci letního tábora předá p.Patráková.

3) Závěrečné individuální třídní schůzky
Závěrečné třídní schůzky proběhnou dne 19.6.2018 od 17:00 hod. formou individuálních
pohovorů. Třídní učitelé předají informace rodičům o závěrečné klasifikaci. Čas pohovoru si
domluvte předem s třídním učitelem.

4) Rozloučení se školním rokem
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na závěrečné setkání, které proběhne dne
26.6.2018 od 14:00 hod. v prostorách zahrady sokolovny v Řevničově. Neformální setkání je
koncipováno jako rozloučení se se školním rokem spojené s opékáním buřtů. Budeme velice
potěšeni, pokud se dostavíte. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

5) Příprava nového školního roku 2018/2019
V příloze tohoto e-mailu naleznete informace k organizaci a zajištění příštího školního roku
2018/2019 (časový rozsah rozvrhu hodin včetně obědových přestávek a volitelné anglické
konverze v 1.a 2.třídě, organizace školního roku, zájmové kroužky). Žádáme rodiče, kteří mají
zájem o nabízené zájmové kroužky v novém školním roce, aby vyplnili a doručili škole přihlášky
nejpozději do 22. 6. 2018 – viz. příloha tohoto emailu.

8) Závěr školního roku 2017-2018
Zájmové kroužky budou ukončeny v předposledním červnovém týdnu k 22. 6. 2018.
Dne 29. 6. 2018 bude vydáno závěrečné vysvědčení. Předpokládané ukončení školního roku je
v 9:40 hod. Následně bude v provozu školní družina do 15 hod. pro přihlášené žáky. Prosíme
rodiče, aby svůj zájem o školní družinu sdělili paní J. Patrákové. Zároveň připomínáme potřebu
odhlásit resp. přihlásit na tento den oběd.

S pozdravem V. Řešátko

