
 

Informace pro rodiče na měsíc červen 2019 

Společné informace 

11. 6.  Plavání MŠ a ZŠ, dopolední program (k MDD) – bazén Nové Město 

12. 6.  Schůzka rodičů MŠ a ZŠ, 15:30 hod.  

17.-21. 6. Letní sportovní olympiáda (den upřesníme) 

18. 6.   Rodičovská kavárna – 16:00 hod. (program zašleme e-mailem) 

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

26. 6.  Slavnostní vyřazení předškoláků a žáků 5. roč., od 15:45 hod. na Vzdělávacím centru 

Křižánky 

 

Schránka důvěry 

V květnu byla schránka důvěry bez příspěvků. 

 

Mateřská škola 

Poslední měsíc před začátkem prázdnin si užijeme v duchu poznávání cizích zemí a tvorů, se kterými se 
v naší zemi běžně nesetkáváme. Ponoříme se do hlubin podmořského světa, zaletíme se podívat do 
daleké Afriky a seznámíme se se sedmi Divy světa. 
Objasníme si význam jednotlivých dopravních prostředků pro náš život. Zkusíme si určit, který dopravní 
prostředek je nejrychlejší a kterým by nám naopak cesta trvala delší dobu. Podnikneme delší túry po 
zdejším okolí. Plánujeme navštívit rybník Řásník a Babí díru. 
 
4. 6. 2019 – Výlet na Milovy, sraz ve školce nejpozději v 8:00 hod. (cesta na Milovy – pěšky, zpátky do 
školky autobusem, s sebou batůžek s pitím a vhodné oblečení, svačinu připraví dětem paní kuchařka). 
Návrat do školy do 12:00 hod. 
 
11. 6. 2019 – Plavání – Nové Město na Moravě – sraz ve škole nejpozději v 8:00, s sebou batůžek 
s osuškou, plavkami, sprchový gel, hřeben. Návrat do školy v cca 12:00 hodin. 
 
13. 6. 2019 – Spaní ve školce (Rozloučení s předškoláky, pro 5-6 leté děti – s sebou ručník, sprchový gel, 
večeři a snídani na druhý den, oblíbeného plyšáčka). Bude-li hezké počasí, připravíme pro děti cestu za 
pokladem. Pokud bude pršet, zorganizujeme prohlídku po celé škole zakončenou soutěžemi a hrami 
v tělocvičně, před spaním si pomocí diaprojektoru promítneme nejznámější dětské pohádky. 

 

Základní škola 

 
4. 6. 2019 1., 2. r (s MŠ): Turistický výlet na Milovy 
Sraz ve škole nejpozději v 8:00 hod., cesta tam pěšky, zpět autobusem. S sebou batůžek s pitím, svačinu 
(jen ten, kdo nemá objednanou ve škole), drobnou sladkost, příp. malé kapesné. Na sebe vhodné 
oblečení (+kšiltovku) a pevnou obuv. Doporučujeme ráno děti natřít opalovacím krémem a repelentem. 
Návrat do školy na oběd, poté družina jako obvykle.  

 

 



11. 6. Program k MDD, bazén Nové Město 
Pojedeme linkovým autobusem. S sebou batůžek, pití, svačinu (školní svačiny budou odhlášené), 
plavky, ručník, sprchový gel, hřeben. Návrat do školy na oběd, poté družina jako obvykle. Odpolední 
vyučování odpadá. 
 
14. 6. ZOO Jihlava - výlet žáků 1. – 3. ročníku, bližší informace zašleme  

19. 6. Šachový turnaj, od 13:00 hod. 

20. 6. Pedagogická rada - uzavření klasifikace za II. pololetí 

V posledním týdnu školního roku (od 24. do 28. června) končí vyučování po 4. vyučovací hodině, 

následuje oběd a školní družina. 

V tomto týdnu plánujeme (změna možná dle počasí) 

 Golf ve Svratce (24. 6.) 

 Přírodovědný program v Přírodní učebně Hliníky (25. 6.) 

 Odevzdání učebnic (vygumované, slepené, v případě ztráty zakoupení nové učebnice nebo její 

úhrada) a úklid tříd (26. 6.) 

 Turistický výlet (27. 6.) – bližší informace zašleme 

28. 6. Slavnostní ukončení školního roku – vysvědčení bude vydáno v 1. vyučovací hodině, poté 

výuka končí. Zájem o oběd a školní družinu na tento den prosím nahlaste do pátku 21. 6. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


