PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 1
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci září.

Úvodem bych chtěla pozdravit všechny rodiče přivítat je v novém školním roce
a poděkovat jim za vstřícnost a spolupráci s našimi školskými zařízeními.
Ihned 3. září připravily paní učitelky pro školáky hry v přírodě. Děti po deváté
hodině odejdou na stopovanou a stráví příjemné dopoledne v přírodě. Vrátí se na
oběd. Děti do školy přijdou jako na běžnou výuku. Budou mít svačinu a nějaký
ruksáček na osobní věci a na pití. Děti budou vhodně oblečeny a obuty. Na oběd
se vrátí do školy. Pobyt v družině bude dle běžného režimu.
10. 9. v MŠ proběhne schůzka rodičů. Rodiče zda dostanou potřebné informace
o provozu MŠ a organizaci nadcházejícího roku. Sdružení se bude konat
v budově MŠ od 15 hodin.
12. 9. se budeme těšit na setkání s rodiči ZŠ. Toto úvodní rodičovské sdružení se
bude konat od 15:30 ve velké učebně v 1. patře školy. Rodiče budou seznámeni
s některými body školního řádu a organizací školního roku a s platbami na nový
školní rok.
16. 9. již tradičně pořádá ZŠ „Běh naděje“. Tato nadační akce proběhne ne hřišti
za KD. Shromažďovat a zapisovat se budou účastníci od 15 hodin a samotný
běh po trati vhodné i pro maminky s kočárky bude odstartován v 15:30.
Příspěvkem do kasy se startovným, popřípadě nákupem drobností přispějí
účastníci na výzkum léčby rakoviny. Předem děkujeme za podporu a těšíme se
na shledanou.
V posledním týdnu měsíce září pořádáme v obou našich zařízeních celodenní
výlet.
Datum i cíl výletu bude upřesněn. MŠ odjede na výlet objednaným autobusem.
ZŠ využije k dopravě autobus a možná i vlak. Bližší informace rodiče obdrží
včas.
Rodiče dětí dostávají informace kromě jiného e-mailem. Od letošního roku
chceme zavést stejný způsob informovanosti rodičů i v ZŠ. Prosíme tedy rodiče,
aby nám poskytli kontaktní e-maily. Děkujeme.
I nadále bude v ZŠ probíhat sběr starého papíru, PT lahví, tetrapackových
obalů a hliníkových obalů. Sběr se bude odevzdávat ve spolupráci s OÚ.
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