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

Červen 2019
Chceme, aby děti do školy chodily rády...
...a „držíme se“ Komenského

Co a jak v dalším školním roce ?
Ve školním roce 2019/ 2020 budou o Vaše malé i větší děti pečovat a vzdělávat je...
VE ŠKOLE třídními učitelkami budou :
1. třída – Mgr. Iveta Myšková
2. třída – Mgr. Dita Klimešová
3. třída – Mgr. Michaela Králová
4. třída – Mgr. Veronika Žáková
5. třída – Mgr. Barbora Myšková
6. třída – Mgr. Pavlína Lomičová
Výtvarničit s dětmi i nadále bude Bc. Lucie Křivánková.
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ vychovatelkami budou :
Petra Májová a Helena Vysušilová
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE učitelkami budou :
Pavla Štěrbová a Bc. Radmila Týlová
V LESNÍ ŠKOLCE učitelkami budou :
Bohumila Myslivcová, Zuzana Mokrášová a Anna Cyrusová
Ve škole i ve školce budou i nadále působit asistentky pedagoga.
O DOBRÉ JÍDLO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ se budou starat :
Ivana Horčíková, Pavlína Líbalová a Jana Švandová
O POŘÁDEK VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE :
Marcela Štejfová a Andrea Kaňkovská

6. třída ?...to není chyba...
Ve školním roce 2019/ 2020 bude pokračovat devět žáků 5. třídy studiem třídy šesté u nás v
Oknech. Jedná se o pilotování 2. stupně ZŠ. Na začátku května se konala schůzka pro rodiče
současných páťáků, kde byli seznámeni s podrobnými informacemi.

Další cesta do zahraničí – projekt Erasmus+ / na konci září do Španělska
V termínu 30. září – 4. října se bude konat další projektové setkání. Již v červnu budeme zajišťovat
letenky, proto žáci budoucího 4. a 5. ročníku dostanou přihlášky, kde budou volit ze dvou cest
dalšího školního roku (Španělsko, Velká Británie-Londýn). Do Španělska může vyjet 10 dětí, do
Londýna pojede 9 dětí. Škola bude výběr korigovat a upřednostňovat žáky, kteří ubytovávají děti
ze zahraničí a jsou v projektu aktivní.

Rodilá mluvčí v červnu / od 24. 6.
V červnu nás ve škole opět navštíví rodilá mluvčí. Její působení je financována z projektu OP
VVV "šablony II".

Zájezd do krajského města Liberce na Veletrh dětské knihy / 7. červen
V pátek 7. června se vydají žáci základní školy zájezdovým autobusem na Veletrh dětské knihy do
Liberce. Pro děti máme objednané divadelní představení Listování a zajímavý program se
spisovateli. Odpoledne čeká děti v Liberci překvapení… Odjíždět od školy budeme v 8 hodin,
návrat je plánován na 17 hodinu. Autobus nám hradí Liberecký kraj a vstupné zaplatíme z fondu.

Retrohry školek za podpory LAGu Podralsko / 10. červen
V pondělí 10. června nás navštíví mateřské školky z Práchně, Doks a Svojkova. Společně si
užijeme dopoledne plné retroher spojených s matematikou prof. Hejného. Děkujeme školní jídelně
za přípravu občerstvení pro malé sportovce !
Lesní miniolympiáda školek v Prysku / 20. červen
ZŠ a MŠ Prysk pořádá sportovní a ekologické utkání pro školky v regionu Českolipska a
Novoborska. I z našich školek se vydá tým pěti předškoláků, kteří nás budou reprezentovat.
Doprava je zajištěna autobusem.
Naše školky pojedou na výlet do Sloupu v Čechách / 21. červen
V pátek 21. června se lesní a tradiční školka vydá na další poznávání regionu. Tentokrát se
školkáčci chystají do Sloupu v Čechách. Doprava je zajištěna autobusem.

Turnaj ve fotbale a "stezka obrů na Polevsku"/ 11. červen
V úterý 11. června se žáci školy budou účastnit turnaje malotřídních škol ve fotbale na Polevsku.
Turnaj si zpestříme prohlídkou stezky obrů. Doprava je zajištěna autobusem, z naší školní jídelny
dostaneme oběd formou balíčku.

Lesní školka a pobyt v Krkonoších / 3.- 6. červen
V termínu pobytu dětí z lesní školky na horách bude v provozu pouze tradiční školka. Děti z lesní
školky, které se neúčastní pobytu, mají možnost docházet do školky tradiční.
Škola a pobyt v Krkonoších / 17.- 21. červen
V termínu turistického pobytu dětí ze školy bude v provozu škola a školní družina.

Další termíny v červnu
Divadlo ve školce, pro MŠ a 1. třídu

středa 5. červen, od 10 hodin, 60 Kč

Fotografování ve škole

středa 5. červen, od 12 hodin

Filmová noc pro MŠ, LŠ a ZŠ

pátek 14. červen, kino Máj Doksy

Zájezd do Prahy, 5. ročník

pondělí 24. červen

Den přírody pro MŠ, LŠ a ZŠ

úterý 25. červen

Sportovní den pro ZŠ Okna a ZŠ Staré Splavy

středa 26. červen

Ukončení školního roku

pátek 28. červen

ZAHRADNÍ SLAVNOST/ ČTVRTEK 27. ČERVEN, OD 16 HODIN
Program : vystoupení dětí z MŠ a LŠ, loučení s předškoláky, divadelní představení žáků školy,
dražba, bazárek, občerstvení...
Uvítáme od Vás věci do bazárku : zachovalé oblečení, knihy, společenské hry, sportovní
potřeby...
Uvítáme od Vás přípravu občerstvení pro účastníky Zahradní slavnosti...

Provoz školky o prázdninách. V provozu bude pouze lesní školka.
Červenec / 1- 4.7., 8.- 12. 7.,
Srpen / 12.-16.8., 19.- 23.8., 26.- 28.8.

Poslední volná místa na příměstských táborech :
8. - 12. červenec / cyklistické výlety / Bára Myšková a Kačka Švecová (dvě volná místa)
12. - 16. srpen / kouzlíme a tvoříme / Dita Klimešová a Anna Cyrusová (čtyři volná místa)
Cena 600, - Kč za týden, vč. stravování

PODĚKOVÁNÍ
Paní učitelky ze školy a ze školky chtěly, abychom jmenovitě poděkovali všem rodičům, kteří
podporují naše snažení, pomáhají nám různými způsoby, důvěřují nám...Seznam by byl však tak
dlouhý, že by nestačilo ani mimořádné vydání měsíčníku pro rodiče (a ještě navíc bychom určitě
na někoho zapomněli).
Opravdu upřímně děkujeme za důvěru, kterou k nám chováte a za jakkýkoliv způsob
pomoci !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co a jak se děje ve škole o prázdninách, o zahájení školního roku – se dozvíte v červencovém
vydání měsíčníku pro rodiče...

