
 

Informace pro rodiče na měsíc listopad 2019 

Společné informace 

8. 11. Medová výstava Nové Město (MŠ+ 1. a 2. roč. ZŠ) 

Děti přijdou v obvyklý čas, do MŠ nejpozději do 8:00 hod. Z Křižánek budeme odjíždět autobusem 

v 8:26 hod. Vrátíme se autobusem v 11:59 hod. Po návratu následuje oběd a další obvyklý odpolední 

program (MŠ a družina).  

Svačina: pro MŠ zajištěna, žáci ZŠ budou mít svačinu a nápoj z domu (školní svačiny budou 

odhlášeny). 
Cestovné: MŠ – hrazeno z akcí, na ZŠ budeme vybírat zpětně, informace zašleme. Žáci ZŠ s sebou 

mohou mít malé kapesné. 

 

Docházka žáků školní družiny do mateřské školy - oznámení 

„MŠMT ruší Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy 

v okrajových úsecích dne (č. j. 17 878/2011-22 ze dne 14. 6. 2011), která byla ve Věstníku 

publikována v srpnu 2011. Uvedená skutečnost, kdy mateřské školy na určitý časový úsek 

suplují činnost školní družiny, je z hlediska právního řádu nepřípustná.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že spojování ŠD a MŠ není možné. Oznámení bude vyvěšeno na informační 

nástěnce ve vstupní chodbě budovy školy, prosíme o podpis. 

 

Schránka důvěry 

V říjnu byla schránka důvěry bez příspěvků. 

 

Mateřská škola 

Listopad bude v mateřské škole věnován zdraví. Děti budou vedeny ke správným hygienickým 
návykům, seznámí se s lidským tělem, jak se bránit nemoci, předcházení úrazů ve školce i doma. Děti 
budou podporovány v konzumaci zdravých jídel a vitamínů.  
Budeme sázet rýmovník, uvaříme bylinkový čaj a vyrobíme si ovocný a zeleninový salát. 
 
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se zúčastnili akce "Vyrob skřítka Podzimníčka" a pomohli 
nám vyzdobit mateřskou školku. Svou aktivností dáváte dobrý příklad dětem, posilujete jejich 
sebevědomí a potažmo i pozici v kolektivu a posilujete v dětech hodnoty jako sounáležitost a podpora. 
DĚKUJEME VÁM! 
 

 

 



Základní škola 

12. 11. 3. – 5. r.: Školní fórum, od 9:00 hod. (2 – 3 vyučovací hodiny) 

14. 11. Konzultace k 1. čtvrtletí, od 14:00 hod. (jiný termín možný po domluvě 

s vyučujícím) 

20. 11. Program primární prevence, Charita Žďár, 8:00 hod. (3 vyučovací hodiny) 

Bruslení 

Ve čtvrtek děti obdržely lístečky s nabídkou bruslení v Hlinsku. Pro malý zájem (méně než 

polovina dětí) se akce ruší.  


