
listopad  2022              Oznámení pro rodiče 

 
Slavnost Slabikáře V úterý 29. 11. se uskuteční pro žáky 1. třídy a jejich rodiče 

„Slavnost Slabikáře“. Začátek v 15.15 hod. Podrobnosti prvňáčci 
obdrží později. 

Kroužky Rozpis kroužků najdete na druhé straně papíru. 

Plavecký výcvik Plavání bude probíhat v měsících listopad – leden, vždy v úterý, 
poslední 10. lekce proběhne v únoru – den a čas se žáci dozví 
později. První plavání – 15. 11. 2022 
Další termíny: 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 3. 1., 10. 1., 
24. 1. 
Žáci 3. a 4. ročníku mají plavecký výcvik povinný. Lekce jsou pro 
tyto ročníky zdarma, dopravu zaplatí žáci po skončení plaveckého 
výcviku. 
Cena kurzu pro žáky 1., 2. a 5. ročníku:  1250 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 s námi 
pojedou na bazén. 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. 

Rozsvěcení 
vánočního 
stromku 

Každoroční rozsvěcení vánočního stromku v obci se uskuteční v 
neděli 27. 11. od 17 hod. Žáci zde vystoupí s kulturním programem. 
Sraz v 16. 45 na hřišti v Opatovci. 

Sdělení Na rodičovské schůzce se odsouhlasil rodičovský příspěvek- 200Kč 
za dítě. Prosím, zaplaťte ho do konce listopadu. 

 

 

 Jméno dítěte:  

Mám zájem o potvrzení k proplacení plaveckého výcviku  pro pojišťovnu:   ANO   NE 

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi. 

 

                                            PODPIS: 

 

 

 



 

 

 

  7.11. (13-13,45) 14.11.(13-13,45) 21.11.(13-13,45) 28.11.(13-13,45) 

PONDĚLÍ Sportuj ve škole-1 ŠD-1 Kuchtík - 1 ŠD-1 

ŠD-2 Kuchtík - 2 ŠD-2 Sportuj ve škole-2 

Kuchtík - 3 ŠD-3 Sportuj ve škole-3 ŠD-3 

ŠD-4 Sportuj ve škole-4 ŠD-4 Kuchtík - 4 

ČTVRTEK 3.11. (13-13,45) 10.11. (13-13,45) 17.11.  24.11. (13-13,45)  

ŠD-1 Badatelský-1 Státní svátek ŠD-1 

Badatelský-2 ŠD-2 Kreativní-2 

ŠD-3 Kreativní-3 ŠD-3 

Kreativní-4 ŠD-4 Badatelský-4 

 


