
 

Informace pro rodiče na měsíc březen 2019 

Společné informace 

Schránka důvěry 

V únoru byla schránka důvěry bez příspěvků. 

Výskyt vší 

Od posledního oznámení nebyl nahlášený žádný další případ výskytu. Děti, které se vrátily do školního 

kolektivu po prodělané infekci, byly po návratu do školy po dohodě s rodiči zkontrolovány učitelkami. 

 

Mateřská škola 

Na měsíc březen máme naplánované téma „Máme rádi zvířata“, jehož cílem je u dětí rozvíjet základní 

poznatky z oblasti živočišné říše a vést je k uvědomování si důležitosti živé přírody a respektu k ní. 

Stejně tak děti poučíme o možném nebezpečí, které nám od zvířat, jež neznáme, hrozí. Vysvětlíme si, 

proč bychom neměli sahat na cizí psy, a jak nebezpečný může být pro naše zdraví některý hmyz. 

V druhé polovině měsíce začneme vítat přicházející jaro, budeme sledovat měnící se přírodu a všímat si 

typického jarního počasí. Středem našeho zájmu se stanou všechny jarní kytičky, o kterých si budeme 

povídat a následně je vyhledávat během vycházek v místních zahrádkách. 

Měsíc březen je známý jako měsíc knihy, proto si ve školičce uděláme výstavu našich oblíbených knih. 

Prosíme, aby si každé dítě z domu jednu takovou knihu přineslo. Řekneme si, jak se ke knihám správně 

chovat. Vysvětlíme si rozdíly mezi knihou, časopisem a novinami. Ve školce čteme během odpočívání 

dětem pohádky každý den. Tento měsíc bychom rády uvítaly pomoc z Vaší strany. Pokud je mezi Vámi 

statečný rodič, prarodič či sourozenec, který by našel čas a byl ochoten do naší školky přijít a přečetl 

z libovolné knihy dětem pohádku, budeme Vám vděční. 

(Návštěva knihovny v Novém Městě na Moravě je plánována na 8. dubna 2019.) 

Během měsíce března budeme s předškolními dětmi provádět pedagogickou diagnostiku a Jiráskův test 

školní zralosti. V případě Vašeho zájmu se můžeme domluvit na termínu, kdy by se Vám hodilo 

zkonzultovat výsledky Vašeho dítěte. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019. Bližší informace zveřejníme na 

informačním místě v šatně MŠ a na webu školy. 

 

Základní škola 

13. 3. Lekce hry na drumbeny (3. vyuč. hod.), 40,- Kč. Lekce proběhne v rámci hodiny HV, středeční 

3. vyuč. hod. (Čj/Aj) bude vyučována místo HV (úterý, čtvrtek). 

 

Plavecká výuka 

Termín, místo: 15. 3. – 17. 5. (pátek, v předvelikonočním týdnu úterý 19. 4.), Svratka 

 

Cena:  žáci si budou hradit pouze dopravu linkovým autobusem (prosíme o úhradu zálohy 

100,- Kč u Mgr. Hromádkové) 

 



S sebou: do batůžku (volné ruce) sbalené plavky, 2 ručníky (v igelitové tašce), nápoj příp. 

malé kapesné – bufet), na sebe teplé oblečení dle aktuálního počasí (čepici, rukavice, pláštěnku 

…) 

 

Vyučující:          Mgr. D. Hromádková, Mgr. J. Kopecká 

 

Výuka: 

 Po dobu plavecké výuky bude upravený rozvrh hodin (3. – 5. roč. bude v pátek začínat 

nultou vyučovací hodinou v 7:00 hod., 1. hodina bude začínat v 7:50 hod.). Odjezd po 

svačině. Rozvrh přikládáme. 

 Připomínáme, že pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže výuky plavání zúčastnit, 

je potřeba předložit potvrzení od lékaře. 

 Po návratu (12:35 hod.) následuje oběd a školní družina. 

 

Školní družina 

Děkujeme za provedení úhrady úplaty za ŠD a materiálu pro kroužek Šikulka. 

 

 

  

 


