
září 2022                          Oznámení pro rodiče 
Vyučování V pátek 2. 9. bude vyučování končit v 11. 10. Žáci, kteří nebudou 

navštěvovat ŠD, se naobědvají a odejdou cca v 11. 30 domů. 
Ostatní odejdou dle zápisního lístku. 

Městská knihovna 
Svitavy 

Ve čtvrtek 8. 9. v 7.30 pojedeme všichni do Městské knihovny do 
Svitav. Po návratu v 10.45 bude probíhat vyučování podle rozvrhu. 
S sebou do batůžku pití, svačinu a drobné kapesné. Přinést 22 Kč na 
dopravu. 

Exkurze do Prahy V úterý 13. 9. pojede 3. – 5. třída na exkurzi do Prahy. Podrobné 
informace žáci obdrží později. Změna termínu v případě 
nepříznivého počasí. 

Drakiáda Ve čtvrtek 22. 9. se od 15.30 uskuteční na hřišti TJ tradiční 
Drakiáda. Kdo má zájem, přinese si párek, bude připraveno ohniště. 
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v náhradním 
termínu. 

Dopravní hřiště V úterý 27. 9. dopoledne pojede 1. a 2. třída na dopravní hřiště. 
Odjezd v 7. 30, návrat v 10. 45. Po návratu půjdeme na oběd. 
S sebou pití, svačinu a helmu na kolo. Žáci donesou 22 Kč na 
autobus. 

V úterý 27. 9. odpoledne pojede 3. - 5. třída na dopravní hřiště. 
Odjezd v 11.30, návrat v 14.45. S sebou pití, svačinu a helmu na 
kolo. Žáci donesou 22 Kč na autobus. Dopoledne se budou učit 
podle rozvrhu. 

Kroužky Od října začnou na škole pracovat kroužky -  2. strana tohoto listu. 

Státní svátek Ve středu 28. 9. bude státní svátek. 

Školní jídelna Z důvodu častého zapomínání odhlašování obědů, upozorňujeme 
rodiče na nutnost odhlašovat dětem oběd. (tel. č. do jídelny: 
604 756 556). Obědy odhlašujte den předem nebo v den 
nepřítomnosti nejpozději do 6. 30. Dětem náleží oběd pouze 1. den 
nemoci. Další dny se neodhlášené obědy účtují v plné výši. 

Upozornění Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, 
včetně Covid-19. Z tohoto důvodu upozorňujeme zákonné zástupce 
žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, 
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, 
kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nemohou do školy 

vstoupit.  
Připomínáme rodičům, že do konce měsíce září mají zaplatit 
příspěvek na výtvarné pomůcky - činí 300 Kč a je možné jej zaplatit 
na dvakrát - 150 Kč do konce září, 150 Kč do konce ledna. 

Společná schůzka rodičů se uskuteční 4. října od 15.30 hodin. 
………………………………………………………zde odstřihněte…………………………………………………………………………… 

 Jméno:  

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi.          PODPIS:  


