PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 7
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci březnu.

Mladší děti ze ZŠ budou jezdit i nadále každé úterý na kurz plavání s tím, že první hodinu
před odjezdem bude probíhat běžná výuka.
Na 5. 3. byla v budově MŠ vyhlášena odstávka elektrického proudu. Děti s ostatním
personálem MŠ odjedou na výlet do sklárny v Lindavě. Zde děti uvidí foukání skla a samy si
fouknutí do skloviny budou moci vyzkoušet. Nejspíš si budou také navlékat korálky.
Výsledky své práce si budou moci odvézt.
V ZŠ odstávka proudu nebude. Bude se tedy normálně vyučovat, děti ale budou potřebovat
zajistit oběd. Jestliže budou rodiče souhlasit, normální oběd dětem odhlásíme a za určitý
obnos, který by si děti přinesly do školy, bychom pro všechny objednali dovoz pizzy. (asi
polovinu pizzy běžné velikosti). Jestliže s tímto někdo z rodičů nesouhlasí, potřebujeme toto
vědět včas, abychom mohli objednat potřebný počet pečiva.
Od 9. 3. do 13. 3. budou děti ZŠ mít jarní prázdniny. Do školy se vrátí v pondělí 16. 3.
MŠ po dobu jarních prázdnin je v běžném provozu.
MŠ jede na celodenní výlet do Liberce na akci s velikonoční tématikou „Kuře v lázních“.
Bližší informace budou rodičům dětí podány před konáním akce.
19. 3. od 15:30 se v ZŠ uskuteční rodičovské sdružení. Rodiče se sejdou v třídě 3. a 5.
ročníku, po společné části se rodiče odeberou do jednotlivých tříd.
20. 3. pojedou děti ze ZŠ na naučný pořad policie do Liberce, kde jim bude ukázána veškerá
technika, kterou má policie libereckého kraje momentálně k dispozici. Žáci také navštíví celu
předběžného zadržení a dispečink. Další program bude upřesněn.
Vynášení Morany vychází na 30. 3. Děti se sejdou v 9 hod před MŠ, odkud společně vyrazí
na průvod obcí na Podskalku, kde pod dozorem učitelek spálí své Morany. V případě
příznivého počasí zde v přírodě stráví příjemné dopoledne a vrátí se na oběd a odpolední
aktivity do školy a školky.
Další informací je sdělení výsledku voleb do školské rady. S rozdílem jednoho hlasu před
další nominovanou maminkou zvítězila paní Krösslová. Dále je členkou školské rady paní
Anna Laššová za OÚ v Pěnčíně a MgA. Veronika Švajdová za ZŠ.
V případě potřeby se se svými požadavky a problémy, které chcete řešit se školskou radou,
obracejte na telefonní číslo paní Krösslové, které vám bylo sděleno přes e- mail.

Z organizačních důvodů ještě před Velikonocemi proběhne zápis do ZŠ.
Tento je stanoven na 2. 4. od 14 do 16 hodin. Děti přijdou do školy se svými
zákonnými zástupci, kteří nezapomenou přinést s sebou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. Na děti, které chtějí navštěvovat naši školu, se již
nyní těšíme a máme pro ně připraveny zajímavé dárečky.
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz
Pěnčínský školáček vyšel 2. 3. 2020, sestavila J. Seiwaldová

