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zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2016/2017 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci březnu.
Letošní ročník školního plesu nebyl příliš úspěšný. Nevíme, zda to bylo způsobeno
nemocností, nebo jen nezájmem podpořit školská zařízení. Výdělek plesu na jednoho žáka byl
376 Kč v ZŠ a 310 Kč na dítě z MŠ. Tento výdělek je zcela neadekvátní k vynaloženému úsilí
při jeho pořádání. Někteří rodiče se plesu zúčastnili, přispěli do tomboly věcnými dary,
zakoupili si losy do tomboly a přispěli i pečivem do drobného občerstvení, které si na plese
opět zakoupili. Tito pak do zisku plesu investovali vysokou sumu a přispívali tak na
spolužáky svých dětí, jejichž rodiče nepřispěli ani jediným darem do tomboly, ani jinak.
Velice děkujeme všem přispěvatelům, kteří dle svých možností poskytli na ples nějaký vklad
a u těch, kterým to nevyšlo, doufáme, že tato situace byla výjimečná a příště, bude-li nějaké,
se dle svých možností na plese budou podílet. Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří na
ples přispěli, nicméně zvažujeme, zda příští ročníky i nadále pořádat.
Kurz plavání začal letos na žádost Turnova již v únoru. Povinně jezdí žáci 2. a 3. r. a na
základě rozhodnutí rodičů mohou za poplatek jezdit plavat i žáci 1. ročníku.
14. 3. od 9. hod. přijede za dětmi do školní tělocvičny planetárium. Děti z MŠ a ze ZŠ (ti co
nejezdí plavat) se programu zúčastní od 9 hodin.
Ve středu 15. 3. přijdou do školy předškoláci vyzkoušet si, jak to ve škole chodí a co je
v příštím roce čeká. Děti rodiče přivedou tentokrát místo do školky do školy a to v čase od půl
sedmé do půl osmé, kdy začíná výuka. Děti by s sebou měly mít bačkory, svačinu, a pokud
mají, mohou s sebou mít i školní tašku. Děti ve škole stráví dopoledne, pak půjdou na oběd a
vrátí se do školní družiny, kde si je rodiče od 12 hodin mohou vyzvednout. Školní družina má
provoz do 15 hodin a 30 min.
Zdravotní kurz poskytování první pomoci pro 1. a 2. r. byl z únorového data přesunut
na 17. 3. od 9 hodin.
21. 3. vystoupí děti z MŠ na soutěži školek z okolí Turnova „Mateřinka“. Vystoupení dětí se
koná od 15 hodin.
Ve čtvrtek 30. 3. se od 15 hodin 30 min bude konat v ZŠ schůzka rodičů. Všichni se jako
obvykle sejdou v učebně II. třídy a po společné části se rozdělí do tříd dle docházky svých
dětí.
V průběhu měsíce března připravuje MŠ na odpoledním setkání s rodiči od 15 hodin
přednášku pí. Hauzrové o chování psů vůči svému okolí a o tom, jak by se ke psům děti měly
chovat. Datum konání bude upřesněn.
Odpolední setkání s rodiči od 15 hod. plánují uč. z MŠ na 4. 4. (pletení z proutí)
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