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zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší 
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci červnu.  
 
Školní rok 2021/2022 se kvapem blíží ke svému konci. Byl to již rok s běžným režimem, kdy děti 
chodily do školy bez větší výluky, pouze nemocnost byla značná. 
Nyní v červnu se obě školská zařízení chystají připravit pro žáky výlety, sportovní akce a setkání 
s rodiči. 
 
Na 1. 6. byl vyhlášen zápis pro ukrajinské děti.  
 
1. 6. na zahradě MŠ připravily paní učitelky zábavný program pro děti jako oslavu Dne dětí. 
 
2. 6. pojedou děti z MŠ do Prahy do ZOO. Informace obdrží rodiče od učitelek MŠ. 
 
2. 6. budou školáci na zahradě slavit Den dětí speciálním obědem, při jehož přípravě také přiloží svou 
ruku k dílu. Na zahradě bude probíhati částečně výuka. 
 
3. 6. se děti ze ZŠ i MŠ budou fotografovat na společné třídní  fotografie. 
 
6. 6. pojedou žáci 3., 4. a 5. ročníku do Prahy do Národního muzea. Sraz na tento výlet bude již v 6: 
20 hod v hale vlakového nádraží v Turnově. Bude tedy nutné, aby rodiče své  děti do Turnova 
dopravili.  
 
7. 6. pojedou na obdobný výlet žáci z 1. a 2. ročníku. Sraz bude opět v 6: 20 hod na nádraží  Turnově a 
rodiče budou pomocí e-mailů informováni o podrobnostech obou výletů. 
 
7. 6. pojedou žáci 3., 4., a 5. ročníku na atletické závody do Kobyl. Někteří budou naši školu 
reprezentovat, jiní budou povzbuzovat.  Odjezd bude linkovým autobusem v 6:48 a sraz bude ve škole 
v 6:35. Podrobnosti opět rodiče obdrží. 
 
16. 6. od rána půjdou předškoláci zapsaní ke školní docházce do ZŠ v Pěnčíně do školy. Přijdou do 
školy s taškou, nebo batůžkem, ve kterém budou mít tužku, pastelky a především svačinu. Budou 
potřebovat i sportovní oblečení pro pobyt venku.  
 
16. 6. od 16:00 se bude konat na školní zahradě školní besídka.  Rodiče se zde sejdou u drobného 
občerstvení a programu, který si pro ně připravily děti.  
 
23. 6. pořádá MŠ posezení rodičů s dětmi. Odpoledne od 15:00 budou z MŠ vyřazeni předškoláci, 
kteří odcházejí od září do školy a možná přijde i kouzelník. Pro všechny účastníky bude připraveno 
občerstvení. 
 
28. 6. pojedou školáci do Liberce do knihovny, kde pro ně bude připraven program. 
 
27. 6. a 29. 6. budou pro žáky ZŠ připraveny aktivity, které ještě budou upřesněny 
Děti MŠ budou v průběhu června podnikat další kratší výlety, o kterých budou všichni předem 
zpraveni. 
 
30. 6. bude školákům vydáno vysvědčení a tím bude ukončen i školní rok 2021/2022. Všichni žáci se 
do školních lavic vrátí 1. 9. v novém roce 2022/2023 ať v Pěnčíně nebo jinde..  



 
Na závěr děkuji všem rodičům a dalším příznivcům našich školských zařízení za spolupráci a po 
prázdninách se budeme těšit na opětovné setkávání. 
 
Upozornění: 
 
Pro děti ze ZŠ platí i nadále, aby v šatně měly oblečení na 
přestrojení, pro případ promočení – především ponožky. Také je 
stále třeba mít v šatně gumové boty. 
 
Upozorňujeme, že v červnu již neprobíhají žádné zájmové 
kroužky. Toto platí pro ZŠ, ale i pro kroužek předškoláků. 
 
Pro rodiče dětí obou školských zařízení platí zrušení trvalých 
příkazů k platbám obědů. 
 
 

E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257  a  485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz  
Pěnčínský školáček vyšel   31. 5. 2022, sestavila J. Seiwaldová  
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