
říjen 2021                           Oznámení pro rodiče 
 
Rodičovské schůzky V úterý 5. 10. se koná od 15, 30 hod. společná schůzka pro rodiče. 

Prosím, vezměte si s sebou respirátor (ústenku). 

Akce V pondělí 11. 10. pojede 1. - 3. třída do Městské knihovny ve 
Svitavách. Po návratu (v 10.45) se budeme učit podle rozvrhu. 
Vybíráme: 8 Kč na autobus. S sebou: batoh, pití a drobné kapesné 
na útratu. 

V úterý 19. 10. se v rámci dopoledních pracovních činností a 
odpoledního vyučování opět uskuteční tzv. „Podzimní dýňování“. 
Děti si donesou lžíci, menší nůž a dle možnosti dýni- např. 
mexickou, hokaido, malé okrasné atd. Vše je možné nosit průběžně 
do školy. 

Kroužky První kroužek angličtiny proběhne ve středu 6. 10.  
Ostatní kroužky začnou podle rozpisu, který mají děti v deníčku. 

Prázdniny Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. budou podzimní prázdniny.  
Ve čtvrtek 28. 10. je státní svátek. 

Upozornění Pokud Vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (rýma, 
teplota, kašel), nechte ho prosím doma.  

Plavecký výcvik Plavání bude probíhat v měsících říjen – prosinec, vždy v pátek. 
První plavání – 8. 10. 2021 
Další termíny: 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 
10.12., 17.12. 
Žáci 3. - 5. ročníku mají plavecký výcvik povinný. Lekce jsou pro 
tyto ročníky zdarma, dopravu zaplatí škola. 
Cena kurzu pro žáky 1. a 2. ročníku:  1000 Kč 
Upozornění – pokud bude dítě nemocné, plavecká škola vrací 
poměrnou část, pouze pokud se dítě nezúčastní 5 po sobě 
navazujících lekcí a nemoc rodiče doloží potvrzením od lékaře!  
V 7.35 h. bude odjezd od školy, návrat v 10. 15 h., poté bude 
pokračovat výuka. Žáci, kteří se nezúčastní plaveckého výcviku, 
mohou zůstat doma a v 10.15 přijdou do školy nebo budou čekat 
ve škole. Po dobu plavání bude platit plavecký rozvrh. Ten budou 
mít děti nalepený v deníčku (ŽK). S sebou si žáci vezmou: plavky, 
ručník, kapesník, dívky plaveckou čepici a hřeben, pití, svačinu, 
igelitovou tašku na mokré věci, teplé oblečení, čepici a drobné 
kapesné. 

 

OTOČTE NA DRUHOU STRANU! 

 

 

 

 



Rozdělení do skupin (kroužek Kuchtík, Keramika a Sportuj): 

1. skupina – Bukáček, Kučera, Ehrenbergerová L., Jílková M., Jindrová, Klusoňová J., Telecký T., 

Šimůnek, Telecký J., Vala  

2. skupina- Kalinová, Krahulcová, Krištofová, Grundová V., Lacková, Lampárek, Staša, Říkovská 

3. skupina-Hroch, Kučerová, Brňovjáková, Štilárek, Klusoňová V., Kudrnová, Říkovský, 

Ehrenbergerová A., Herzánová, Jílková H. 

4. skupina-Bartošová, Filipi, Pokorný, Grundová M., Staša, Vodstrčil, Burešová, Holomek, Střílek 

 

 

 

  ZÁBAVNÉ PÁTKY V ŠD- ŘÍJEN 

1. 10.   Hry bez hranic na téma pravěk 

8. 10.   Riskuj –soutěž družstev na téma pravěk 

15. 10. Čtenářské dílny na téma pravěk  

22. 10. Prakarneval – závěrečné odpoledne k tématu Pravěk 

29. 10. PRÁZDNINY 

Všechny pátky budou mít program do 15 hodin, závěrečné odpoledne bude končit v 15,45. hod. Žáci 

s pravidelnou docházkou budou odcházet podle času uvedeném na zápisním lístku . 

Budete-li chtít, aby Vaše dcera/syn odcházela/ odcházel v jiný čas, oznámíte to písemně do deníčku 

nebo na lísteček. 

Žáci, kteří chodí do ŠD nepravidelně, donesou na lístečku nebo v deníčku oznámení podle níže 

uvedeného vzoru. 

Naše dcera Kateřina Slabá se zúčastní tento pátek 25. 9. zábavného odpoledne v ŠD . Z družiny bude 

odcházet například ….sama v 15 hodin (vyzvednu ji ve 14,45), ….    

 Podpis: 

 

 

 

 

………………………………………………………zde odstřihněte…………………………………………………………………………… 

 Jméno dítěte:  

Plaveckého výcviku se mé dítě:   zúčastní    nezúčastní 

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi. 

                                         PODPIS: 


