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Pololetní a jarní prázdniny 
V pátek 2. února se mohou děti těšit na pololetní prázdniny. Z provozních důvodů jsou školky o 

pololetních prázdninách uzavřené. 

Jarní prázdniny budou od 20. do 24. února. Otevřena bude mateřská školka, kam budou mít 

možnost chodit děti z obou školek. 

 

 

Plavecký kurz v České Lípě pro děti ze školy a ze školky  
Třídy 1. stupně budou jezdit na plavecký kurz do České Lípy. Jedna skupina pokračuje ve výuce, 

druhá skupina s kurzem začíná. 

 

I.skupina / 1. + 3. + 4. třída budou odjíždět busem z Oken v 9.00 hodin, výcvik bude probíhat od 

9.45 do 11.15 hodin, návrat do Oken je plánován na 12.00 hodinu 

 

II. skupina / školky + 2. + 5. třída budou odjíždět busem z Oken v 10.45 hodin, výcvik bude pro-

bíhat od 11.15 do 12.45 hodin, návrat do Oken je plánován na 13.30 hodinu 

 

Plavecký výcvik je povinný. Kurzu plavání se neúčastní pouze děti, které mají potvrzení od lékaře.  

 

 

Výjezdy Erasmus + ve 2. pololetí školního roku 
Děti ze 4. třídy pojedou do partnerské školy na Islandu v termínu 6. – 10. února. Děti z prvního 

stupně čeká ještě výjezd do Rumunska 8. – 12. května. 

Žáci druhého stupně zavítají také do partnerské školy v Rumunsku, 13.- 17.března. Druhá cesta je 

čeká do Itálie 29. května – 2. června. 

 

 

Akce našich školek   

Masopustní bál 8. únor 2023 MŠ + LŠ 
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Další termíny 

 

Recitační soutěž v Prysku 14. únor 2023 ZŠ, 1. stupeň 

Recitace na 2. stupni 17. únor 2023  

Vernisáž v kině v Doksech 22. březen 2023 ZŠ, 1. stupeň 

Školní ples 25. březen 2023 Hotel Grand Doksy 

Lyžařský pobyt  27. – 31. březen 2023 Medvědí bouda Krkonoše 

Den otevřených dveří v ZŠ 17. duben 2023  

Zápis do 1. třídy 24. duben 2023 Od 14 do 17 hodin 

Den otevřených dveří v MŠ a LMŠ 15. květen 2023 Celý den 

Zápis do MŠ a LMŠ 22. květen 2023  

 


