Informace pro nadcházející období
1) Termíny pro nadcházející období
- 3. 3. 2018 Masopust
- 6. 3. 2018 divadlo
- 10. 3. 2018 „1. Školní teniskový ples“
- 12. 3. 2018 Den otevřených dveří - „Skořápkovník“
- 19. 3. - 23. 3. 2018 sběr starého papíru
- 29. 3. 2018 – 2. 4. 2018 velikonoční prázdniny
Připravujeme na duben:
5. 4. 2018 od 16:00 hod beseda s rodiči – „Příčiny nerovnoměrného vývoje v předškolním věku a
jiné obtíže“

2) Masopust v Řevničově
Masopust v Řevničově - 3.3.2018 od 13:15 hod. – naše základní a mateřská škola se připojí dne
3.3. k masopustnímu průvodu obcí. Budeme velice rádi, pokud se ke škole přidáte i Vy rodiče se
svými dětmi a spolu s pedagogickým sborem podpoříme celou akci. Děkujeme a těšíme se na
setkání.

3) Divadlo Šikulka
Dne 6. 3. 2018 v 8:45 hod. nás navštíví divadlo Šikulka s loutkovou pohádkou „Nepořádný
medvídek“. Těšíme se na kamarády z MŠ Krušovice.

4) „1.školní teniskový ples“
Škola pořádá v sobotu dne 10. 3 .2018 od 20:00 hod. v prostorách školní tělocvičny. Předprodej
lístků zajišťuje školní družina, vzhledem k omezené kapacitě prostor bude předprodej vstupenek
ukončen ve středu 7. 3. 2018. V příloze naleznete program a pozvánku na školní ples. Současně
upozorňuji na skutečnost, že vzhledem k prostorám školní tělocvičny ( dřevená, parketová
podlaha)je třeba mít ke společenskému oděvu teniskovou obuv! Těšíme se na Vaši účast.

4) Den otevřených dveří – „Skořápkovník“
Srdečně Vás všechny zveme na Den otevřených dveří, spojený s malováním vyfouklých vajec
na strom „Skořápkovník“, který se uskuteční dne 12. 3. 2018 od 15:00 hodin ve třídě Sluníček.
Prosíme rodiče o průběžné donášení vyfouklých vajec

5) Sběr starého papíru
Sběr starého papíru proběhne v týdnu od 13.3.-23.3.2018 denně od 7:00 do 7:50 hod. a v úterý
a ve čtvrtek ještě odpoledne od 13:00 do 15:00 hod., kontejner bude přistaven ve školním
dvoře.

6) Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny proběhnou v termínu od 29.3.-2.4.2018. Dne 29.3. bude mateřská škola
uzavřena z důvodu ředitelského volna. Ve dnech 28.3. a 3.4. je provoz školy bez omezení.

7) Škola v přírodě „Žihle“
V termínu od 9.4. do 13.4.2018 bude realizována škola v přírodě pro děti a žáky naší školy. Místo
konání – ŠVP Sklárna Žihle. Informace o místě konání naleznete na webových stránkách:
http://www.sklarna.eu/pro-skoly/.
Cena ŠVP 2830,-Kč. Platbu a přihlášku u p. Pondělíčkové je třeba uskutečnit nejpozději do
2.4.2018 a to bezhotovostním převodem na účet školy, případně hotově na pokladnu školy.

8) Letní tábor Pnětluky
V období letních prázdnin škola organizuje pro naše děti, žáky a jejich sourozence letní tábor
PNĚTLUKY v termínu od 19. 8.- 25. 8. 2018, cena 2800,- Kč, závazné přihlášky je třeba doručit škole
nejpozději do 20. 3. 2018, předpokládaná kapacita 50 dětí. Bližší informace naleznete v příloze.
Bližší informace naleznete v příloze.

9) Beseda s rodiči
Škola připravuje na čtvrtek 5.4.2018 od 16:00 hodin individuální konzultace s rodiči dětí na téma:
„Příčiny nerovnoměrného vývoje v předškolním věku a jiné obtíže“ s Mgr. Martinou Švandovou
Ph.D. z Pedagogicko psychologické poradny STEP Kladno.
Žádáme rodiče, aby případný zájem nahlásili u p. Pondělíčkové nejpozději do 3.4.2018 z důvodu
časového rozvržení jednotlivých konzultací.

S pozdravem
Václav Řešátko

