
 

Informace pro rodiče na měsíc leden 2020 

Společné informace 

 2. -3. 1. Vánoční prázdniny 

17. 1. MŠ a ZŠ: Prevence úrazů popálením; 8:55 – 9:40 hod. MŠ a 1. roč., 

10:00 – 11:40 hod. ZŠ 2. – 5. r., zdarma 

16. 1. Schůzka rodičů MŠ a ZŠ, 15:00 hod. 

29. 1. MŠ předškoláci a ZŠ: „Hudební abeceda“, program p. Janečka, 11:40 hod.; 50 Kč 

Hudební abeceda (program pro MŠ a ZŠ, délka programu - 45 minut)               

V programu dětem představím oblíbený nástroj - kytaru a také nástroj, na který se 

hrávalo v dávných dobách, loutnu. Vysvětlím základní rozdíly mezi loutnou a kytarou 

a proč jsou tyto nástroje tak oblíbené. Dále dětem představím zobcovou flétnu a budu 

vyprávět starou legendu o vzniku loutny i flétny. Zahraji ukázky skladeb pro kytaru 

a zazpíváme si společně také lidové písně i písničky z pohádek. Vysvětlím, jaký je rozdíl 

mezi písničkou a skladbou, kdo je hudební skladatel a z čeho taková hudební skladba 

vznikne. Řekneme si také o správném chování na koncertech, a jak různé skladby na 

koncertech posloucháme.   

 

31. 1. ZŠ: Pololetní prázdniny, MŠ: běžný provoz 

Školní jídelna 

Byl vydaný nový Vnitřní řád školní jídelny (viz příloha e-mailu). Splatnost stravného se posouvá na 

15. den měsíce. Na základě doporučení ČŠI dochází ke zvýšení cen pitného režimu o 1,- Kč. 

Schránka důvěry 

Do schránky důvěry byl doručený podnět týkající se oblékání dětí MŠ, logopedické depistáže SPC 

Březejc a návštěvy Mgr. Jiřího Haldy. Vyjádření naleznete v příštím týdnu na informační nástěnce 

v šatně MŠ. 

Mateřská škola 

V lednu se seznámíme s příběhem o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Vyrobíme si královské 

koruny, naučíme se píseň My tři králové a zkusíme si zahrát divadlo na toto téma. Věříme, že leden 

bude opravdu ledový a my si budeme nejen povídat o zimních sportech, ale že si i nějaké vyzkoušíme 

a zvýšíme kondici a obratnost. Budeme stavět sněhuláky a zkoumat sníh a led. Nezapomeneme ani na 

přírodu. Budeme pozorovat stopy zvířátek. Postaráme se o ptáčky, budeme je pozorovat na krmítku 

a nějaké si společně vytvoříme. 

Základní škola 

 6. 1. Bílé moře Česka – vyhodnocení soutěže, 8:00 hod. 

15. 1. Šachový turnaj – okresní kolo (nominovaní žáci) – bližší informace u Ing. Nadrchala 

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

 


