Informace pro nadcházející období – únor 2019
1) Důležité termíny
- od 5. 2. 2019 probíhají na škole jazykové kurzy pro veřejnost
- 11. 2. 2019 od 13:00 hod. ukázková hodina zájmového kroužku „Věda nás baví“
- jarní prázdniny proběhnou v termínu od 25 2.- 1. 3. 2019

2) Zájmový kroužek „Věda nás baví“
Pro všechny zájemce o nově vznikající kroužek „Věda nás baví“ bude uspořádána dne
11.2.2019 od 13:00 hod. ukázková hodina vedená lektorkou paní Hanou Kostkovou. Všichni
zájemci jsou so nejsrdečněji zváni.

3)Přehled plateb na 2. pololetí školního roku 2018/2019
Škola předá všem žákům přehled o evidovaných platbách ke škole na 2. pololetí školního
roku 2018/2019. Spolu s přehledem plateb bude rozdán i přehled o evidované stravě
a jejím vyúčtování k 31.1.2019.
Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost vyúčtování a případné nesrovnalosti řešili se školou
na : info@skolarevnicov.cz nebo telefonicky na tel. čísle 606 765 691 .

4) Letní tábor
V období letních prázdnin škola organizuje pro naše žáky a jejich sourozence letní tábor
PNĚTLUKY v termínu od 18. 8.- 24. 8. 2019, cena 3000,- Kč, závazné přihlášky je třeba doručit
škole nejpozději do 8. 3. 2019, předpokládaná kapacita 50 dětí. Bližší informace naleznete
v příloze 1.

5) Škola v přírodě pro 1.-5. třídu základní školy
V termínu od 1.4. do 5.4.2019 bude realizována škola v přírodě pro žáky 1. stupně základní
školy. Místo konání – ŠVP Sklárna Žihle. Cena je 3100,-Kč a je splatná ve dvou splátkách 1500,Kč do 22.2.2019 a 1600,-Kč do 22.3.2019.

6) Jazykové kurzy – anglický jazyk
Od 5.2.2019 probíhají na škole jazykové kurzy pro rodiče a občany Řevničova pod vedením
lektorky Kláry Kozákové. Kurz probíhá v době od 17:00 -18:00 hod. pro začátečníky a od
18:30-19:30 hod. pro pokročilé. Zájemci o jazykový kurz se mohou přihlásit na emailu
Info@skolarevnicov.cz nebo Klara@kanaceske.cz.Informace viz. příloha 2.

7) Jarní prázdniny
Jarní prázdniny proběhnou ve dnech od 25.2.2019 do 1.3.2019. Provoz školy je 22.2.2019
zůstává bez omezení, škola zahájí svůj provoz v pondělí 4.3.2019.

8) Ostatní plánované aktivity školy
Masopust v Řevničově – 16.2.2019 od 13:15 hod. – naše základní a mateřská škola se připojí
dne 16.2. k masopustnímu průvodu obcí. Budeme velice rádi, pokud se ke škole přidáte i Vy
rodiče se svými dětmi a spolu s pedagogickým sborem podpoříte celou akci. Děkujeme a
těšíme se na setkání.
Druhý ročník školního teniskového plesu – 9.3.2019 od 20:00 hod.
Žádáme všechny rodiče, kteří chtějí podpořit tuto akci o možný sponzorský dar do tomboly.
Za pomoc děkujeme a těšíme se na společné setkání.

S pozdravem
Václav Řešátko

