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

Březen 2020
Děkujeme rodinám, které poskytují zázemí dětem ze zahraničí v době jejich
návštěvy u nás.
Změna ! Plavecký kurz v České Lípě / 27. březen
V pátek 27. března bude poslední lekce plaveckého kurzu v plaveckém bazéně v České Lípě. Děti
dostanou Mokré vysvědčení. Odjezdy skupin jsou zachovány.

Informace o lyžařském kurzu Erasmus+ / 17.3. - 19.3.
Lyžařský kurz v rámci projektu Erasmus+ se bude konat v termínu od úterý 17. března do čtvrtka
19. března v Krkonoších, Bradlerovy boudy, Špindlerův Mlýn. Doprava je zajištěna zájezdovým
autobusem a je hrazena z dotace. Pobytu se bude účastnit 33 dětí a učitelů ze zahraničí (Finsko,
Španělsko, Polsko, Velká Británie) a 27 dětí a učitelů z naší školy.
Nejdříve byl pobyt nabídnut dětem z rodin, které ubytovávají. V dalším kole dostanou možnost
vyjet starší žáci.
Cena pobytu pro děti je 800 Kč.
Organizace chodu školy v době lyžařského kurzu Erasmus+
Ve dnech lyžařského kurzu Erasmus+ bude výuku ve škole probíhat běžným způsobem a podle
rozvrhů hodin jednotlivých tříd.
Další akce školy a školky
Den otevřených dveří ve škole

3.3.2020

ZŠ

Erasmus+ Přivítání a prezentace škol
(Finsko, Španělsko, Polsko, Velká
Británie)

16.3.2020

ZŠ

Erasmus+ Slavnostní ceremoniál v kině
Máj Doksy, beseda a promítání s Janem
Franckem (dobrodruh a sportovec z Doks)

20.3. 2020

ZŠ
Zveme rodiče !

Vernisáž, Výtvarničení malotřídních škol,
kino Máj Doksy, téma "K pramenům..."

25.3.2020

ZŠ

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
IV. turnus / 24. - 28. srpen / olympiáda / vedoucí Klárka Bednaříková

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny budou probíhat v termínu 9. - 13. března 2020. Škola a školní družina bude mimo
provoz. Školka a školní jídelna budou v provozu. Zázemí pro děti z obou školek bude v tradiční
školce.

Kontroly na našem zařízení
V únoru proběhly na našem zařízení tyto kontroly :
Audit hospodaření za rok 2019
Celní úřad (topný olej v MŠ)
Státní zemědělský intervenční fond (dotace EU, Ovoce a zelenina do škol)
Nebyly shledány nedostatky.
V březnu (3.- 6.3.) se bude konat kontrola České školní inspekce. Kontrola bude zaměřena na
všechny součásti našeho zařízení (základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna).

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.

