Informace pro nadcházející období
1)Termíny pro nadcházející období
1.10. – 11.10.2019 sběr kaštanů a žaludů
14.10 - 18.10. 2019 sběr starého papíru
29.10. a 30.10. 2019 podzimní prázdniny

2)Sběr starého papíru
V tomto týdnu od 14.10. do 18.10. 2019 sbíráme na školním dvoře starý papír každé ráno
od 7.00 do 7.50 hodin, v úterý a ve čtvrtek také odpoledne od 13.00 do 15.30 hodin.

3)Přehled plateb škole
Každý žák obdrží k 10.10.2019 přehled požadovaných plateb – přeplatků či nedoplatků vůči
škole. Žádám všechny rodiče, aby věnovali tomuto přehledu pozornost a případné nesrovnalosti
jsme řešili individuálně. Veškeré informace k platbám budou uvedeny na přehledech plateb.

4) Platby za stravování
Platby za stravování za měsíc září 2019 budou uzavřeny k 5.10.2019. Žádáme všechny rodiče,
aby věnovali zvýšenou pozornost platbám, vyúčtování a celkovému nastavení stravovacího
programu. Veškeré hotovostní platby a platby převodem je třeba provést nejpozději do
10.10.2019. Inkasní platby za stravování proběhnou k 10.10.2019
V případě nejasností kontaktujte školu na emailové adrese: info@skolarevnicov.cz, případně na
tel.: 606 765 691.

5) Sběr kaštanů a žaludů
Dne 1.10. 2019 zahájen sběr kaštanů a žaludů. Pomáháme lesní zvěři. Uskladnění kaštanů a
žaludů bude ve dvoře školy (vedle studny). Prosíme o rozdělení na dvě hromady. Sběr bude
probíhat do pátku 11.10. 2019. Žáci nahlásí donesené množství u třídních učitelů. Po skončení
sběru bude provedeno vyhodnocení za každou třídu.

6)Rozšíření nabídky zájmových kroužků
Od 1.10. rozšiřujeme nabídku zájmových kroužků o individuální výuku hry na kytaru a o
francouzský jazyk.
V případě zájmu se obracejte na vedoucí volnočasových aktivit p. Janu Patrákovou

Kytara
Individuální kroužek hry na kytaru je určen dětem od 3. třídy do 9. třídy. V kroužku se děti naučí
základy hry na kytaru. Výuka dle individuální domluvy. Cena: 130 Kč/h.
Francouzský jazyk
Francouzština je překrásný jazyk, do kterého se zamilujete. Francie, Švýcarsko, Belgie, Monako,
Kanada,…Tam všude se mluví francouzsky! Naučíme se komunikovat v běžných situacích, ale
také porozumět psanému textu a navíc nesmí chybět reálie. Vhodné pro děti od 4. do 9. třídy.
Kroužek je určen pro začátečníky, každé úterý od 13:00 – 14:00. Cena: 500,-Kč/pololetí.

7) Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 29.10. a 30.10. 2019. Škola bude v plném provozu od
čtvrtka 31.10.2019.

S pozdravem,

Václav Řešátko

