
Informace pro rodiče – ŘÍJEN 2022 

Vážení rodiče, 

v anketě rodičů v loňském školním roce chtěla část z vás focení sad, které si 

můžete koupit nebo je vrátit a část rodičů chtěla naopak tradiční focení 

jako bývá v MŠ. Rozhodli jsme se tedy v letošním školním roce pro obě 

varianty. V říjnu proběhne focení s firmou ProFoto  (sady fotografií) a 

v listopadu se uskuteční tradiční focení s místním fotografem. Doufám, že 

takto uspokojíme obě skupiny rodičů.   J. Kuchtíková 

 

Změna v rozvrhu pro žáky 3., 4. a 5. ročníku: 

Výměna út 4.10. za pá 7.10. Odpolední vyučování zůstává v úterý. 

 

Na konec měsíce listopad připravujeme  focení ve spolupráci s místním 

fotografem Jaroslavem Jarczekem Frankem.  Datum a čas bude v příštích 

informacích upřesněn. Focení bude probíhat v odpoledních hodinách a 

bude určeno pro jednotlivce, sourozence i rodiny.  

 

Pá 7. 10.  Focení žáků - jednotlivců od firmy PRO-FOTO proběhne v pátek 

7. října v 8 hodin. 

Jak focení probíhá? Fotograf vyfotí všechny žáky /pokud nechcete, aby vaše dítě 

fotograf fotil, napište zprávu do ŽK nebo do deníčku/. Následně škola obdrží 

sady fotografií a žáci si je vezmou domů k prohlédnutí. Sady či jednotlivé fotografie 

si můžete koupit nebo je vrátit zpět do školy. Vrácené fotografie budou 

skartovány. 

Cena celé sady je 420,- Kč pro jednoho žáka, sourozenec má sadu za 200,- Kč, sada 

obsahuje 6 fotografií. Fotografie samostatně stojí od 50,- do 170,- Kč, je možnost 

zakoupení jednotlivých fotografií nebo celé sady. 

        kalendář           240*185cm                170,-Kč 

        fotka                     18*24cm                120,-Kč 

        fotka                     21*15cm                   90,-Kč 

        fotka                     13*18cm    1kus       70,-Kč 

        fotka                     10*15cm                   50,-Kč 

 

 

Pátek 14. 10. Pohádkové uspávání lesa a broučků 

 

Po  24. 10.  Dopravní hřiště Mohelnice 

Pojedou žáci 3. a 4. ročníku. Sraz v ZŠ nejpozději v 7.30 hod.   Dejte dětem 

vhodné oblečení, obuv, cyklistickou přilbu, svačinu a pití. Příspěvek na 

dopravu činí 80,- Kč 

 

26. 10. -  27. 10.  Podzimní prázdniny 

28. 10. 2022     Státní svátek 

 

Den ochrany člověka – upřesníme dle počasí 

1.– 5. ročník – půjdeme na Olšanské hory.  

 

Příspěvek na PS a pomůcky uhraďte nejpozději do 20. 10. 2022 hotově ve 

škole nebo bezhotovostně na účet školy pro platby zákonných zástupců  

č. 187781600/5500. Žáci 1. ročníku mají v naší škole tradičně všechny 

sešity i pomůcky zdarma a žáci 2. – 5. ročníku budou mít rozpis s částkou 

vlepen do deníčku začátkem příštího týdne. 


