
PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 1 
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší 

informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci září. 

 

1. 9. 2021 zahájíme další školní rok. Doufáme, že tento rok bude příznivější, než ten minulý, a 

děti budou moci do školy chodit v běžném režimu. Nicméně nyní na začátku školního roku se 

děti budou muset testovat. Zvolili jsme způsob již zaběhnutý a dětem známý. Roušky by děti 

měly nosit ve společných prostorách. Prosíme, aby děti tedy do školy chodily vybaveny 

rouškami. Další úpravy opatření budou sdělovány ministerstvem nám postupně dle situace a 

my budeme s nimi seznamovat naše žáky a vás rodiče. 

 

Rodiče a další cizí osoby, které vstoupí do školní budovy, mají mít ochranu úst i nosu vždy 

nasazenou. 

 

Dále prosíme o důsledné dodržování opatření týkající se zdravotního stavu dětí. Děti 

s projevy jakéhokoliv onemocnění do školy neposílejte a vyhledejte lékařské posouzení a 

doporučení. 

 

3. 9. půjdou děti poznávat okolí školy a obce. Formou stopované dojdou do Střížovic, kde 

navštíví šlechtitelskou stanici a zastaví se cestou u ohrad s koňmi. Ze školy odejdou v osm 

hodin a vrátí se na oběd.  S sebou děti budou mít v ruksáčku svačinu pití a pláštěnku. Důrazně 

doporučujeme všem mít nepromokavou obuv a oblečení. 

 

Rodičovské sdružení v MŠ proběhne 7. 9. od 15 hod . 

 

Rodičovské sdružení v ZŠ plánujeme na 16. 9. od 15:30 hod. 

 

Výlet jako každý rok v září plánujeme pravděpodobně na Kozákov. Chtěli bychom tyto výlety 

zaměřit na poznávání okolních významných vrcholů viditelných z naší obce. Upřesnění a 

podrobnosti týkající se tohoto výletu budou včas podány.  

 

Podobný výlet plánují i paní učitelky s dětmi z MŠ. Opět vše týkající se tohoto výletu bude 

upřesněno a včas rodičům sděleno. 

 

Žákyně pátého ročníku pojedou 21. 9. do Turnova na dopravní hřiště složit zkoušky na 

„řidičský průkaz“ na jízdní kolo. S sebou budou potřebovat svačinu a především ochrannou 

helmu a sportovní oblečení. Podrobnosti opět upřesníme. 

 

V případě pěkného počasí budou děti chodit na vycházky do přírody a celkově budou 

upřednostňovat pobyt venku před pobytem ve vnitřních prostorách školky a školky. 

 

 
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257  a  485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz  

Pěnčínský školáček vyšel  1 . 9. 2021, sestavila J. Seiwaldová 

 

 

 


