Informace pro nadcházející období
1) Termíny pro nadcházející období
- oslava Dne dětí 1. 6. 2017
- 7. 6. 2017 školní výlet do Chomutovského lesoparku
- 13. 6. 2017 informační schůzka pro rodiče nových prvňáčků od 17:00 hod.
- 13. 6. 2017 informační schůzka pro rodiče žáků, kteří se účastní letního tábora od 18:00 hod.
- 15. 6. 2017 od16:00 hod. školní akademie
- 21. 6. 2017 slavnostní rozloučení s předškoláky od 17:00 hod na OÚ Řevničov

2) Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí proběhne dne 1. 6. 2017 v dopoledních hodinách na školní zahradě.
Společně si zasoutěžíme a zaskotačíme. Děti budou odměněny diplomy a zmrzlinou,
kterou nám sponzoruje 2AD zmrzlina z Kačice.

3) Školní výlet do Chomutovského lesoparku
Dne 7. 6. 2017 jedeme s dětmi na školní výlet do Chomutovského lesoparku.
Děti přiveďte nejpozději do 7:30 hodin. S sebou dejte dětem do batohu pláštěnku a
prázdnou plastovou láhev. Předpokládaný návrat kolem 15:00 hodin.

4) Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Informační setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne v úterý dne 13.6.2017 od
17:00 hod. v prostorách základní školy. Rodičům bude představena třídní učitelka,
budou předány informace k organizaci a zajištění nového školního roku.

5) Informační schůzka – letní tábor
Informační setkání rodičů žáků, kteří jsou přihlášení na letní tábor Pnětluky proběhne
v úterý dne 13.6.2017 od 18:00 hod. v prostorách základní školy. Informace k průběhu
a organizaci letního tábora předá p. Patráková.

6) Školní akademie
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na závěrečnou školní akademii, která
proběhne dne 15.6.2017 od 16:00 hod. v prostorách školní tělocvičny. Připraveno je pro
Vás vystoupení našich žáků a dětí z mateřské školy. Budeme velice potěšeni, pokud se
závěrečné školní akademie zúčastníte po celou dobu jejího konání a nebudete
předčasně odcházet před jejím ukončením. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Dětem ze třídy Sluníček i Berušek dejte bílé triko.

7) Slavnostní rozloučení s předškoláky
Slavnostní rozloučení s předškoláky se uskuteční dne 21.6.2017 od 17:00 hodin na OÚ
Řevničov. Tablo předškoláků bude umístěno již tradičně v hotelu u pana Zikmunda.

8) Provoz mateřské školy v době letních prázdnin
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v těchto dnech:
7.7.2017
24.7. – 31.7.2017
1.8. – 4. 8. 2017
V ostatních dnech bude MŠ v provozu pro závazně přihlášené děti v době od 6:00 do
17:00 hod.
Platbu školného za toto období uhraďte do 15.6.2017 v této částce:
Červenec – 240,- Kč
Srpen – 370,- Kč
Děti, které nebudou v době hlavních prázdnin mateřskou školu navštěvovat, jsou
ředitelem školy osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

9) Ostatní akce mateřské školy
Dne 15. 6. 2017 se uskuteční Workshop „Indiáni“ pod vedením paní Kamily Kucharczyk
Hönigerové.
Dne 21. 6. 2017 zhlédneme společně s dětmi z MŠ Krušovice pohádku „O zakleté
princezně“ s divadelní skupinou VeTři.

S pozdravem V. Řešátko

