
PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 6 
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2022/2023 Vám přináší informace 

z připravovaných akcí a událostí v měsíci únoru. 

 

Jedno pololetí je ukončené a začíná druhé. Školáci dostali pololetní vysvědčení.  3. 2. budou 

mít jednodenní pololetní prázdniny. Děti do školy přijdou  6. 2. 

 

Připomínám, že v únoru budou probíhat platby kroužků na druhé pololetí a děti mají 

možnost se z kroužků odhlásit, nebo naopak přihlásit. 

 

V MŠ 3. 2. ukončí přihlášené děti k lyžařský výcvik. 

 

6. 2. do školy za dětmi Mgr. Šolc na besedu o vztazích mezi dětmi a o předcházení 

nevhodnému chování. 

 

7. 2. proběhne na škole kontrola správnosti dodržení všech pravidel k získání dotace na 

vybavení novou PC technikou ve třídách, která byla již nainstalována. 

 

7. 2. pojedou děti z MŠ do Turnova na divadelní představení Perníková chaloupka. Děti 

odjedou autobusem v 8:40 a vrátí se v poledne na oběd do MŠ. 

 

8. 2. přijdou do školy předškoláci. Přijdou již od rána. Můžou je rodiče přivést již od půl 

sedmé do družiny. Výuka začíná v 7:30., do této doby by se měly dostavit do školy všechny 

děti, kterých se to týká. S sebou budou děti mít bačkůrky na přezutí, a svačinu. Na oběd 

půjdou do MŠ se školáky, a poté se vrátí na kroužek, ze kterého půjdou do družiny, odkud si 

je rodiče budou moci vyzvednout. V případě potřeby si rodiče mohou děti vyzvednout 

kdykoliv v průběhu dne. Družina má provoz do 16:00 hodin.  

 

14. 2. připravují paní učitelky pro děti ze ZŠ maškarní karneval. Děti budou moci přijít do 

školy v maskách již od rána. Podrobnosti k dalšímu programu budou dětem podány později. 

Nejpravděpodobněji se akce uskuteční v době po vyučování tj. v době školní družiny. 

 

Také v MŠ připravují paní učitelky maškarní rej pro děti na 14. 2.  I tyto děti budou moci 

přijít v maskách od rána. Bližší informace budou podány rodičům dětí paní učitelky před 

akcí. 

   

Od 20. 2. do 25. 2. mají školáci jarní prázdniny.  

Do školy se vrátí v pondělí  27. 2. 

V tomto týdnu ve středu se neuskuteční ani kroužek pro předškolá 
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257  a  485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz  Pěnčínský školáček 

vyšel 1. 2. 2023, sestavila J. Seiwaldová 
 


