
 

Informace pro rodiče na měsíc leden 2019 

Společné informace 

17. 1. Schůzka rodičů MŠ a ZŠ, 15:30 hod., velká třída ZŠ 

25. 1. MŠ a ZŠ: „O princi z knížky“ – divadlo ve škole, 10:30 hod., 70 Kč/dítě 

 

Schránka důvěry 

Ve vstupní chodbě školy je hned za hlavním vchodem vlevo na stěně umístěna schránka důvěry.  

Schránka slouží dětem, pokud je trápí nějaký problém a nemají odvahu obrátit se na zaměstnance školy 

osobně. Schránka je anonymní, což dává jistotu, že se nedá zjistit, kdo a co do schránky důvěry napsal.  

Vzhledem k dotazům, které se do školy dostaly v prosinci nepřímou cestou, bude schránka důvěry 

určená také vám, rodičům. Ceníme si otevřeného přístupu a přímého jednání, ale pokud nemáte odvahu 

obrátit se na nás přímo, neváhejte napsat své připomínky, dotazy či náměty. 

Jediný problém, který se nedá vyřešit, je problém, o kterém nikdo neví. Otázka, na kterou není odpověď, 

je otázka, která nebyla vyslovená. 

Schránka je vybíraná 1x týdně, vaše dotazy budou zodpovězeny na schůzkách rodičů nebo v průběhu 

roku prostřednictvím zasílaných informací nebo e-mailem. 

Cena obědů 

Upozorňujeme, že vzhledem k rostoucím cenám potravin bude nutné přistoupit ke zvýšení stravného. 

Personální změny 

Pracovní pozici vedoucí školní jídelny bude od ledna zastávat pí Aneta Voldánová, Bc.  

Výskyt vší 

Ve škole se objevily vši. Děti dnes byly poučeny o prevenci. V následujícím období kontrolujte prosím 

dětem pravidelně vlasy, a pokud se vši nebo hnidy vyskytnou, použijte kvalitní prostředky pro 

odstranění a ponechte děti doma, aby se infekce dále nešířila. Děkujeme za pochopení.  

Mateřská škola 

Tento měsíc se zaměříme na poznávání různých druhů sportů. Prostřednictvím pohybových her 

s využitím různorodého sportovního náčiní se budeme snažit o zdokonalení koordinace pohybů 

a rovnováhy. K realizaci pohybových aktivit využijeme prostory školní tělocvičny a v případě vhodného 

počasí navštívíme místní multifunkční hřiště.  

Sáňkování (bobování) – pokud během měsíce ledna nachumelí, vyrazíme si s dětmi na kopec 

zabobovat. O uskutečnění této akce vás budeme předem informovat.  

Dále nás čeká akce nazvaná: Strom záchrany, jejímž cílem bude vyrobit krmítka pro ptáčky a rozvíjet 

tak u dětí ohleduplnost k živým tvorům.  

Dále máme v plánu: stavět tematické stavby ze sněhu, hledat stopy zvířat ve sněhu, přiblížit dětem život 

eskymáků, provádět pokusy se sněhem, ledem a vodou. 

Prosíme Vás o doplnění papírových kapesníků, předem děkujeme. 



 

Základní škola 

24. 1. Pedagogická rada – uzavření hodnocení za 1. pololetí 

31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení (výpis) – 4. vyuč.hod. 

 

Lyžování v rámci výuky TV a závody Lyžuj lesy ČR 

V rámci výuky TV bude zařazeno běžecké lyžování. Prosíme o přípravu vybavení. 

O zahájení výuky budete informováni. Pokud se žák lyžování nezúčastní, předloží vyučujícím 

omluvenku. 

V únoru (12. 2.) se stejně jako minulý rok zúčastníme závodů „Lyžuj lesy ČR“ v Novém Městě na 

Moravě.  

 

 

  

  

 


