
 

Informace pro rodiče na měsíc květen 2019 

Společné informace 

9. – 10. 5.  ZŠ: ředitelské volno, MŠ: běžný provoz ŠD: provoz pro přihlášené děti 8 – 12 hod. 

 9. 5. Výlet na Devět skal (MŠ a ŠD) 

 Zápis do MŠ, od 14:00 hod. 

 

Červen – předběžné termíny 

 7. 6. Plavání MŠ a ZŠ, dopolední (k MDD) 

13. 6. Schůzka rodičů 

19. 6. Fotografování dětí, p. Tulis, lístečky k objednání fotografií zašleme v červnu 

 

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 

Provoz MŠ bude přerušen od 22. července do 30. srpna. 

 

Schránka důvěry 

V dubnu byla schránka důvěry bez příspěvků. 

 

Mateřská škola 

V tomto měsíci máme v plánu přiblížit dětem důležitost rodiny, představíme si všechny členy úzké 
i široké rodiny. Vyrobíme si dárečky pro naše maminky a naučíme se o maminkách milé básničky 
a písničky. Děti budou mít za úkol nakreslit obrázek o tom, s čím nejčastěji mamince doma pomáhají. 
Dalším úkolem bude přinést si z domu jakoukoli rodinnou fotografii. 
Dále se zaměříme na poklady přírody, řekneme si o bylinkách, ze kterých si můžeme udělat léčivý čaj 
(v tomto duchu se ponese i náš program v Edenu zvaný Příběh čaje). Povíme si také něco ze života 
hmyzu (např. jak se z kukly vylíhne motýl, zajímavosti ze života včel a mravenců). Na procházkách 
budeme vyhledávat a pozorovat různé druhy hmyzu pomocí lupy. Dalším cílem naší vycházky bude 
Ferdovo mraveniště. 
Bude nás také čekat delší túra po okolí, na kterou předem upozorníme na naší informační nástěnce 
podle hezkého počasí. 
 
15. 5. Výlet do Edenu spolu s MŠ Sněžné, program: Příběh čaje, sraz nejpozději v 7:45 ve škole. 
Vybíráme 250,- Kč, s sebou batůžek s pitím a větší svačinou a vhodné oblečení. Měli bychom se vrátit 
ve 13:00 – 13:30 hodin. Oběd budou mít děti po příjezdu ve škole. 
 
23. 5. Rodičovská kavárna: „Než půjde do školy …“, od 16:00 hod. – setkání rodičů budoucích 

prvňáčků 

31. 5. Logopedická depistáž, SPC Březejc, od 9:00 hod. 



Základní škola 
 
2. 5. Knihovna Nové Město (4., 5. r.), program „Jestřábe, vypravuj“ – seznámení s životem a dílem 

J. Foglara (ukázky z díla, obrázky, křížovky, hry) 

7. 5. Horácká galerie Nové Město (4., 5. r.), „Bohuslav Martinů“ – komentovaná prohlídka výstavy 

s výtvarnou aktivitou (život a svět hudby rodáka z Poličky) 

Děti přijdou ráno do školy v obvyklý čas. Odjezd do Nového Města linkovým autobusem 

v 8:20 hod., příjezd ve 12:05 hod. Vybíráme 70,- Kč (celková částka za obě akce) na cestovné 

a vstupné.  

15. 5. Program primární prevence pro 4. - 5. r. – PORTIMO Nové Město (program bude probíhat ve 

škole 3. – 5. vyuč. hod.) 

 

ČERVEN 
 4. 6.  Poznávací výlet – Praha, 3. – 5. r.  
19. 6. Šachový turnaj 
                        

  
 


