Leden 2022 - Informace k připravovaným aktivitám
•

TÝDEN 24. 1. – 28.1. 2021 - LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

V týdnu od 24. 1. – 28. 1. 2022 se ruší odpolední aktivity ve ŠD (keramika, výtvarné činnosti, polytechnika,
taneční a sportovní kroužek, badatelský klub). Provozní doba ŠD je beze změn: 6:30 – 7:45 a 11:45 – 16:00.
Info pro přihlášené žáky:
Lyžařský výcvik se uskuteční (neuskuteční) dle aktuálních opatření MŠMT a nařízení vlády v areálu Dolní
Morava v termínu 24. – 28. 1. 2022. Po celou dobu lyžařského kurzu platí školní řád a řád lyžařského
kurzu. Cena lyžařského výcviku činí 2. 300,- Kč, výpůjčka lyžařského vybavení na týden je 500,- Kč. Částku
2 300,- Kč (případně 2 800,- Kč) zaplaťte do 21. ledna 2022 hotově ve škole nebo na účet školy č.
187781600/5500 s variabilním symbolem vašeho dítěte a specifickým symbolem 01202207.
Podrobné informace obdrží přihlášení žáci nejpozději v týdnu před odjezdem.
Info pro žáky, kteří nejsou přihlášeni na lyžařský výcvik:
4.-5. ročník: Vyučovací hodiny budou probíhat ve stejných časech jako vždy (včetně odpoledního
vyučování). Dojde jen k výměně některých předmětů. Žáci budou vždy předem informováni.
1.-3. ročník: Žáci budou spojeni do jedné třídy, vyučování bude probíhat formou projektové výuky. Každý
den bude výuka v čase 8:00 – 11:45 hodin. S sebou do školy budou žáci potřebovat psací potřeby, ŽK
(notýsek), potřeby do tělocviku.
•

Po 31. 1. - Vysvědčení

se vydává poslední vyučovací hodinu. S sebou složku na vysvědčení.

•

Pá 4. 2. Pololetní prázdniny

• PLAVECKÝ KURZ
Zahájení v Pá 18. 2. (vždy v pátek, celkem 10 lekcí). Plavecký kurz je určen žákům 1. – 5. ročníku.
Povinný je pro žáky 2. a 3. ročníku. Ti mají vše zdarma. Neúčast v kurzu musí ale předem omluvit
lékařem.
Přihlášení žáci z 1., 4. a 5. ročníku (nepovinné – plavání) hradí cenu kurzovného (1270 Kč), doprava
autobusem je pro všechny žáky zdarma – dopravu hradí škola.
Podrobné informace obdrží přihlášení žáci před plaveckým kurzem.
•

Recitační soutěž připravujeme na první polovinu února.

•

21. 2. - 25. 2. Jarní prázdniny

---------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA na nepovinný plavecký kurz ve šk. roce 2021/2022 (stačí napsat do ŽK nebo notýsku)
Jméno: ______________________________________
Podpis zákonného zástupce:

Ročník:

1. - 4. - 5.

