Informace – BŘEZEN 2022
Keramika pro 4., 5. ročník – jaro 2022
Termíny: 7.3., 28.3., 25.3., 16.5.
Vždy v pondělí od 14.15 do 15. 30 hodin.
Příspěvek za 4 lekce je 200,- Kč. Příspěvek je nevratný.
Přihlášení a platba u vedoucí kroužku E. Staroveské.

Keramika pro 3. ročník – jaro 2022
Termíny: 14.3., 4.4., 2.5., 23.5.
Vždy v pondělí od 14.15 do 15. 30 hodin.
Příspěvek za 4 lekce je 200,- Kč. Příspěvek je nevratný.
Přihlášení a platba u vedoucí kroužku E. Staroveské.

Keramika pro 1. a 2. ročník – jaro 2022
Termíny: 21.3., 11.4., 9.5., 30.5.
Vždy v pondělí od 13.30 do 14.30 hodin.
Příspěvek za 4 lekce je 200,- Kč. Příspěvek je nevratný.
Přihlášení a platba u vedoucí kroužku E. Staroveské.

Příspěvek na keramiku uhraďte hotově nebo na účet školy č. 187781600/5500 do 21. 3 .2022

Plavecký výcvik
Termíny výcviku v měsíci březnu: 4.3., 11.3., 18.3., 25.3.

Pozvánka ze ZŠ Ruda nad Moravou pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče
Dne 17. března 2022 od 13 hodin bude možné vyzvednout si proti podpisu v kanceláři školy
„Rozhodnutí o povolení přestupu žáka do ZŠ Ruda nad Moravou“, od 15 hodin se uskuteční pro
všechny zájemce organizované prohlídky školy, a od 16 hodin proběhne v jídelně ZŠ Ruda nad
Moravou společná schůzka žáků, rodičů a vedení školy, kde budou poskytnuty informace o organizaci
školy a příštího školního roku.

Při vyzvednutí Rozhodnutí o povolení přestupu je nutné, aby zákonný zástupce s sebou přinesl rodný
list dítěte (škola si pořídí jeho kopii) a doporučení ŠPZ (pedagogická poradna nebo speciálně
pedagogické centrum) o poskytovaných podpůrných opatřeních.

Upozorňujeme, že naše škola předává do ZŠ Ruda hromadně všechny žádosti o přestup
v pátek 11. března. Pokud je do 10. 3. nedodáte, předpokládáme, že si je sami předáte
do ZŠ Ruda (do 15. 3.)

Škola připravuje splutí MORAVY – RAFTY pro 1. – 5. ročník
Cena 350,- Kč.
Splutí z Postřelmova do Lukavice. Dopravu vlakem (Bartoňov - Postřelmov; Lukavice – Bartoňov)
hradí škola. V případě zájmu, prosím, vyplňte předběžnou přihlášku Vašeho dítěte. Termín odevzdání
do 11. 3. 2022. Musíme dle zájmu dětí zarezervovat volný termín.

Dále připravujeme:
Slavnost čtenářů – ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku
Zápis do 1. ročníku
Ukliďme svět – ukliďme Česko
Buzení lesa a broučků
Vystoupení žáků na Dni Regionu Ruda
Dopravní hřiště Mohelnice
Spaní ve škole
Testování žáků 5. ročníku v rámci celostátního zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI
Vystoupení žáků na setkání s občany z Klačna

Rafty 2022

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….…. Ročník ………………………………
Mám zájem

Nemám zájem

Datum…………………………..…….…..

Podpis zák. zástupce ……………………………………………………..

