Informace – únor 2022
•

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 celý plavecký kurz
zdarma. Neúčast v kurzu musí ale předem omluvit lékař. Přihlášení žáci z 1., 4. a 5. ročníku (nepovinné –
zdokonalovací plavání) platí příspěvek na výuku a provozní náklady ve výši 1270 Kč. Tento příspěvek je
nevratný. (V případě neúčasti se nevrací poměrná část.) Doprava autobusem je pro všechny žáky zdarma –
dopravu hradí škola. Podrobné informace obdrží přihlášení žáci před plaveckým kurzem. Pro období trvání
plaveckého kurzu bude mírně upraven rozvrh hodin. Upravený rozvrh hodin obdrží žáci do konce tohoto
týdne.
Příspěvek na plavání ve výši 1.270,- Kč zaplaťte do 17. února 2022 hotově ve škole nebo na účet školy č.
187781600/5500 s variabilním symbolem vašeho dítěte a specifickým symbolem 02202204.
•
•

11. 2. 2022 Recitační soutěž
Výtvarné dílny Zájemci se mohou přihlásit u paní asistentky Staroveské.

PO 14. 2. Malování na látkové tašky 3. – 5. roč. cena 30,- Kč v čase 14:15 – 15:15 hod.
(omezený počet míst)
PO 28. 2. Malované porcelánové hrnky 1. – 2. roč. cena 30,- Kč v čase 13: 30 – 14: 30 hod.
•

21. 2. - 25. 2. Jarní prázdniny

Doučování žáků ve 2. pololetí
1. – 2. ročník – individuálně dle potřeb žáků
3. – 5. ročník – pravidelné doučování (není potřeba žáky přihlašovat, přijít může každý žák)
Český jazyk a Matematika

3. ročník
Úterý 13:15 -1 4:00 (Johnová)

Anglický jazyk

Středa 12:15 – 12:45 (Kuchtíková)

4. – 5. ročník
Pondělí 13:30 – 14:00 (Turková)
Středa 7:15 – 7:45 (Turková)
Čtvrtek 7:25 – 7:50 (Kuchtíková)

Dle nařízení MŠMT končí poslední testování žáků ve školách v pondělí 14. února.

Úplata ŠD leden – červen 2022 je splatná do konce února.

Upozornění pro rodiče
Mezi žáky se vyskytly vši – chtěli bychom Vás požádat, abyste svým dětem prohlédli vlasy a byli zvláště
pozorní, když jim vlasy češete nebo myjete.
Děkujeme za spolupráci.

