PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 1
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci září.

A je to tu znovu. Prázdniny utekly jako voda a školní rok 2018/2019 začíná. Škola je na něj již
připravená a věříme, že žáci se těší, přinejmenším na nové zážitky a kamarády. Již nyní máme pro děti
připravené různé akce pro zpestření školních povinností. Na žáky, stávající i nové se již těšíme a
zároveň se těšíme i na spolupráci s rodiči a příznivci našich školských zařízení.
Na konci prázdnin se nám podařilo připravit pro žáky i několik pracovních „řemeslných“ míst,
abychom mohli rozvíjet i aktivity bližší chlapcům.
První informativní rodičovské sdružení pro MŠ od 15:30 hod. proběhne 6. 9. v učebně MŠ
Rodičovské sdružení pro rodiče školáků jsme připravili na 13. 9. od 15:30 v učebně II. třídy ZŠ.
12. 9. přijede za dětmi obou našich školských zařízení autorka knih „O Květušce“, která jim představí
již 3. díl opravdu oblíbených knih.
17. 9. již tradičně pořádají naše školská zařízení charitativní akci „Běh naděje“, jejíž výtěžek bude
poukázán nadaci “Skutky naděje“, která podporuje výzkum léčiv proti rakovině. Zahájení prezentace
akce bude v 15 hod a běh po již předem známé trase bude odstartován v 15:30 hod. Příspěvkem na
startovné, nebo zakoupením drobností přispějete na podporu této akce.
25. 9. pojedou děti ze ZŠ do Liberce do Ekoparku, kde pro ně mají připraven bohatý zábavně
vzdělávací program. Pravděpodobný odjezd do Liberce bude již kolem půl osmé vlakem z Turnova.
Tudíž děti do Turnova odjedou autobusem v 6:45, nebo je do Turnova dopraví rodiče. Vše bude ještě
upřesněno.
Děti z MŠ 25. 9. pojedou také na výlet. Upřesnění této akce bude rodičům k dispozici na webu, nebo v
prostorách MŠ.
Ještě několik organizačních záležitostí:
Platby budou probíhat stejnou formou jako v minulých letech. Tj. obědy a školné v MŠ se platí
v předstihu elektronicky. Ostatní platby v ZŠ se budou provádět u paní Marešové ve škole. Budou to
30Kč příspěvek na pitný režim, 10 Kč příspěvek na družinu u dětí, které do družiny nejsou přihlášeny,
ale pouze zde tráví čas před vyučováním a o přestávkách, 100 Kč měsíční školné na družinu u dětí
přihlášených do družiny, rodiči odsouhlasené školné, záloha na platby akcí, svoz a později platby
kroužků.
Pravidelné platby probíhají vždy na začátku měsíce. Po dohodě s paní Marešovou lze některé platby
provést najednou na celý rok.
Kromě jiných potřeb apelujeme na rodiče dětí, aby měly ve škole k dispozici gumové boty a oblečení
na pobyt na zahradě. Toto budou moci děti využívat i v družině.
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