
březen 2023                           Oznámení pro rodiče 
 
 

Plavání V pondělí 20. 3. a 27. 3. se uskuteční poslední dvě lekce plavání. 
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 těchto 14 dní bude platit plavecký 
rozvrh, akorát bude vyměněn úterní za pondělní a pondělní za 
úterní. Odpolední vyučování zůstává v úterý. 

Týden s knihou Od 13. 3. do 17. 3. proběhne ve škole „Týden s knihou“. Děti si 
v pondělí donesou svoji oblíbenou knihu. Každý den po velké 
přestávce věnujeme 10 minut společnému čtení. 

Projektový den V pátek 17. 3. se uskuteční projektový den zaměřený na čtenářství 
s názvem Animáci.  Součástí projektového dne bude 
přednáška  Cyrila Podolského, tvůrce večerníčků Krysáci, na téma 
výroba animovaného filmu. Zároveň Cyril Podolský nabízí na 
zakoupení knihu "Strašidelný herbář"  za 280 Kč. Jedná se o příběhy 
připravovaného Večerníčku, obsahuje CD s audioknihou (B. Polívka, M. 
Labuda, L. Vondráčková). 

Ukázková hodina 
pro předškoláky 

Ve čtvrtek 23. 3. se uskuteční od 15.00 do 16. 00 v 1. třídě 
ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 

Kroužky Rozpis termínů kroužků je na druhé straně. 

Prázdniny Od 6. 3. do 10. 3. budou jarní prázdniny. 

Úprava cen 
stravného 

Od 1.3.2023 se navyšují ceny stravného: 
ZŠ 1. - 4. ročník               30,- Kč 
             5. ročník              33,- Kč 
Celkově se cena zvýšila o 3,- Kč na 1 oběd. 

Informace pro 
rodiče 

Ve škole se opět objevily vši. Prohlédněte, prosím, dětem hlavy. 

 

 

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

 Jméno dítěte:  

Mám zájem o zakoupení knihy Strašidelný herbář                            ANO               NE 

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi. 

                                                                  PODPIS:  

 

 



 

 

 

 

 

ROZPIS KROUŽKŮ: 

 

  6.3. (13-13,45) 13.3.(13-13,45) 20.3.(13-13,45) 27.3. (13-13,45) 

PONDĚLÍ  Jarní prázdniny ŠD-1 Kuchtík - 1 ŠD-1 

Kuchtík - 2 ŠD-2 Sportuj ve škole-2 

ŠD-3 Sportuj ve škole-3 ŠD-3 

Sportuj ve škole-4 ŠD-4 Kuchtík - 4 

ČTVRTEK 2.3. (13-13,45) 9.3. (13-13,45) 16.3. (13-13,45) 23.3. (13-13,45) 30.3. (13-13,45) 

Badatelský-1 Jarní prázdniny ŠD-1 Kreativní-1 ŠD-1 

ŠD-2 Kreativní-2 ŠD-2 Badatelský-2 

Kreativní-3 ŠD-3 Badatelský-3 ŠD-3 

ŠD-4 Badatelský-4 ŠD-4 Kreativní-4 

 


