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Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Únor 2020
Za Mozartem a do ekocentra / 12. únor, 3.+ 4.+ 5.+ 6. třída
Přijali jsme pozvání na další z koncertů, které jsou pořádány ve Škoda Muzem Mladá Boleslav.
Program o W. A. Mozartovi bude mít pro děti připravený soubor Camerata 2018 (od 10 hodin). Od
školy budeme zájezdovým autobusem odjíždět v 7. 30 hodin. Od 8 hodin se budeme účastnit
prohlídky MINIZOO v ekocentru Zahrada. Cena je 100 Kč. Doplatek vstupenek a dopravu bude
škola hradit z fondu a dotace.

Plavecký kurz v České Lípě / 7., 14., 21. únor a 6. březen
V pátek 7. února bude pokračovat 4. lekcí plavecký kurz v plaveckém bazéně v České Lípě.
Celkem budou děti absolvovat 7 lekcí plavání. Plavecký výcvik je pro děti ze školy povinný.
Kurzu plavání se neúčastní pouze děti, které mají potvrzení od lékaře.

Informace o lyžařském kurzu / 23.2. - 28.2.
Lyžařský kurz se bude konat v termínu od neděle 23. února do pátku 28.února v Krkonoších,
Bradlerovy boudy, Špindlerův Mlýn. Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem a je hrazena z
dotace.
Cena pobytu je pro děti z MŠ 1.900 Kč / pro děti ze ZŠ I. stupeň 2.100 Kč / pro děti ze ZŠ II.
stupeň 2.200 Kč / pro dospělé 2.500 Kč.
Cena zahrnuje plnou penzi a ubytování, vleky. Přihlášení účastníci dostali bližší informace.
Organizace chodu školy v době výjezdu na hory
V týdnu pobytu na horách bude výuku ve škole zajišťovat Petra Májová, Lucie Křivánková a
Pavlína Lomičová. Školní družina bude také v provozu. V pátek 28. února vyjedou děti navštívit
knihovnu do Nového Boru.
Další akce školy a školky
Bojovka v lese (děti z lesní školky
připraví pro děti z tradiční "lesní
bojovku")

10.2.2020

MŠ + LŠ

Karneval pro děti a rodiče (pobytová
místnost na Obecním úřadě)

13.2.2020

MŠ

Recitační soutěž, školní kolo (pobytová
místnost na Obecním úřadě)

19.2.2020
od 9 hodin

MŠ + LŠ + ZŠ
Zveme rodiče do
poroty !

Recitační soutěž malotřídních škol v
Prysku

20.2.2020

vybraní žáci ZŠ a MŠ
dopravu busem
zajišťuje LAG
Podralsko

Příměstské tábory v červenci a v srpnu
Tábory se budou konat v Oknech a jeho okolí. Děti budou mít zázemí na zahradě mateřské školky,
obědy budou zajištěné školní jídelnou. Tábory se budou naplňovat do kapacity 20 dětí.
Cena za tábor je 600, - Kč včetně obědů.
Děti se budou ráno scházet v 8 – 9 hodin, odpoledne rozcházet v 16 – 17 hodin.
Přihlašovat se můžete u hospodářky školy, paní Horčíkové.
I. turnus / 29. červen - 3. červenec / Putování za příběhy / vedoucí Pavlína Lomičová
II. turnus / 6. - 10. červenec / cyklistické výlety / vedoucí Bára Myšková
III. turnus / 17. - 21. srpen / cirkus / vedoucí Zuzana Mokrášová

Červnová pouť bude !
Děkujeme za zájem o putování. Aktuálně je přihlášeno 38 dětí. Prosím o reakci ještě ty,
kteří nedali vědět (řešíme ubytování).
Děkujeme za nabídku pomoci. Je vás mnoho, to jsme opravdu nečekali !
Erasmus v březnu
V týdnu od 16. do 20. března bude naše škola hostit 33 dětí a dospělých z partnerských
škol ze Španělska, Finska, Velké Británie a Polska. Součástí pobytu bude lyžařský výcvik
na Bradlerově boudě (úterý – čtvrtek). Budeme tedy potřebovat ubytovat děti (23) v
rodinách asi na 3 noci (neděle – pondělí – úterý, čtvrtek – pátek). Žáci 4., 5., 6. třídy budou
mít možnost vyjet na hory podruhé. Tato možnost bude prioritně nabídnuta všem dětem,
které ubytovávají.
,,Přijďte si ochutnat naše obědy", vzkazují paní kuchařky ze školní jídelny.
Obědy jsou dobré, chutné a prospěšné zdraví dětí. Stravování v naší jídelně bylo velmi dobře
hodnoceno kontrolou Krajské hygienické stanice. Většina zaměstnanců se také stravuje ve školní
jídelně a je velmi spokojena.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že...
...podporujete dopravu hromadnou dopravou, pokud je to možné (autobus z Doks)
...omezujete parkování u školy a tím snižujete hluk a emise
...využíváte k parkování místní parkoviště či plochu u vlakového nádraží
...nedáváte dětem do školy hračky (zejména ty finančně nákladné)
...dbáte na zdravé stravování vašich dětí (svačiny, obědy)
...reagujete na naše výzvy
...vaše děti chodí do školy včas
...vaše děti omlouváte v době jejich nepřítomnosti
Do odvolání ukončujeme sběr odpadových surovin
Z důvodu změny podmínek od odběratele, jsme nuceni do odvolání ukončit sběr všech
odpadových surovin. Děkujeme za pochopení.

