Zápis z rodičovské schůzky ze dne 18. 4. 2018

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2. V květnu proběhne poslední platba na obědy, p. ředitelka žádá rodiče, aby si včas
zrušili příkazy k úhradě. Od srpna se budou obědy hradit na nový bankovní účet.
Přeplatky za obědy budou odeslány do poloviny července.
3. V pátek 27. 4. je poslední plavecký výcvik, jedeme plavat do Sportareálu v České Lípě,
výuka od 10 hodin do 11.30 hodin. Od pondělí 30. 4. je změna rozvrhu, děti si mohou začít
nosit cvičební úbory na Tv.
4. Plánované akce:
Út 24. 4. Výlet na Říp, zajištěn program za 190 Kč, částku za autobus ještě upřesníme.
St 25. 4. Den Země na školní zahradě od 14,30hodin, zveme všechny rodiče
Po 30. 4. Ekocentrum Brniště (vše zdarma, pojedeme autobusem, lístečky děti donesou)
Po 7. 5. je vyhlášené ředitelské volno, učitelé absolvují školení
So 12. 5. Den matek na Sokolovně od 14 hodin (sraz v 13.45 hodin)
Pá 18. 5. 3. – 5. ročník divadlo v anglickém jazyce- Jiráskovo divadlo, jedeme vlakem
Út 15. 5. zápis dětí do MŠ
Po 21. 5. se uskuteční od 16 hodin rodičovská schůzka ke škole v přírodě. Rodiče
donesou kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře, doplatek 540,- Kč
v hotovosti.
St 23. 5. Sloupský Tyjátr - děti potřebují oblečení na tanec (černé triko s krátkým rukávem,
maskáčové kalhoty či legíny, maskáčovou kšiltovku, opasek s přezkou). Toto oblečení je
potřeba již na Den matek.
Po 28. 5. Ezopovy bajky- divadlo ve škole
St 30. 5. Turnaj ve florbalu v Horní Libchavě
Pá 1. 6. Dětský den ve Staré Boleslavi, odjezd v 7,30 hodin od školy, návrat do 17 hodin.
Děkujeme p. Zahradníkovi za zajištění celého výletu včetně autobusové dopravy.
3. – 9. 6. Škola v přírodě –chata Vilda Jiřetín pod Jedlovou. Tam jedeme vlakem, zpět
autobusem.
Po 18. 6. fotbal v Polevsku
Čt 21. 6. Zahradní slavnost a spaní ve škole

Čt 28. 6. beseda a ukázky záchranné stanice pro sovy a dravce
Pá 29. 6. předání vysvědčení
5. Konzultace s vyučujícími o prospěchu žáků.

