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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 dubnu.
Jak již bylo předesláno, zápis do ZŠ byl zákonem přesunut na měsíc duben.
Zápis do ZŠ na naší škole v Pěnčíně proběhne ve čtvrtek 6. 4. v době od 14 do 16 hodin.
Velmi rádi přivítáme na zápisu děti, které budou u nás od září letošního roku navštěvovat
první ročník i s doprovodem jejich rodičů. Rodiče dětí si s sebou přinesou rodný list
zapisovaného dítěte a svůj občanský průkaz.
3. 4. v obou našich zařízeních proběhne hudební představení umělců z Hradce Králové, kteří
dětem přiblíží některé hudební nástroje a hru na ně. Akce bude hrazena z financí na podobné
akce vybraných.
4. 4. v úterý pojedou starší žáci ze ZŠ na utkání ve vybíjené do Příšovic.
4. 4. od 15 hodin se v MŠ uskuteční již v minulém Školáčku předen oznámená výtvarná
dílnička s ukázkami pletení z proutí. Pan Preisler ukáže a naučí zájemce uplést si vlastní
pomlázku, nebo i košíček.
10. 4. odpoledne se v ZŠ uskuteční školní malování vajíček. Děti si na tento den budou mít
přinést vyfouklá vajíčka a popřípadě potřeby na zdobení, mají-li nějakou vlastní zdobící
techniku.
Další výtvarná dílnička proběhne v MŠ 26. 4. opět od 15 hodin, kdy paní H. Röslerová bude
děti s rodiči učit plést z korálků.
28. 4. od 9 hodin budeme s dětmi obou našich zařízení oslavovat „Den Čarodějnic“. Vsí
projde průvod malých čarodějů a čarodějnic v maskách a poté na zahradě MŠ budou probíhat
soutěže a zábavné hry. Dopoledne bude zakončeno bohatým obědem v přírodě. V případě
špatného počasí bude zajištěn náhradní program.
Stejně, jako termín zápisu do ZŠ je posunut i zápis do MŠ. Na MŠ v Pěnčíně bude zápis
probíhat ve čtvrtek 4. května. Podrobné informace budou vyvěšeny na web. stránkách, ve
školních vitrínách a budou k vyzvednutí v MŠ.
Na schůzce s rodiči MŠ bylo dohodnuto prodloužení provozu MŠ v Pěnčíně do 16 hodin a
v souvislosti s tím bude prodloužen i provoz školní družiny také do 16 hodin.
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