
Informace pro rodiče na měsíc červen 2021

Společně MŠ a ZŠ:
 14. 6. – focení k závěru školního roku (pouze společné foto tříd)
 22. 6. – Zahradní slavnost – vyřazení předškoláků a páťáků. Akce společně s rodiči, tvoření, 

pohoštění

Mateřská škola:
 1. 6. -  Den dětí  -  Výlet  do Škrdlovic  (zmrzlina).  Při  nepříznivém počasí  náhradní program 

(Pohádka Princezna ze mlejna)
 8. 6. - Tvoření rodičů s dětmi (od 14:00 hodin) – obrácený modrotisk
 11. 6.  – Ukázka výcviku psů na fotbalovém hřišti
 15. 6.  – Výlet do Žďáru nad Sázavou (Zámek, Zelená hora)
 21. 6. –  Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi v MŠ 
 22.  6.   –  Zahradní slavnost  (po vyřazení  předškoláků proběhne krátká informační schůzka 

k přípravě rodičů a dětí na vstup do 1. třídy – co dětem pořídit a připravit přes prázdniny)
Předškolní děti

- rozvíjení vztahu k prostředí v němž děti žijí, poznávání krás okolí a rozvíjení fyzické zdatnosti
- Tipy na výlety při pěkném počasí: Velké Dářko, Světnovské údolí, Cikháj, Stržanov 

( motivace publikací  „Putování hejkala Vedy“)

Základní škola:
 Ve  škole  bude  červen  měsícem  opakování  a  prověřování  vědomostí  před  závěrečnou 

klasifikací. Je třeba počítat s písemnými pracemi ze všech klasifikovaných předmětů (mimo 
výchov)

 Nadále platí mimořádná opatření – testování žáků antigenními testy 1x týdně a nošení roušek 
ve  vnitřních  prostorách  školy  (prozatím).  Tělesná výchova bude probíhat  převážně  venku,  
podle počasí a v hudební výchově stále ještě není povolen zpěv. Postupně budeme reagovat 
na rozvolňování mimořádných opatření.

 1. 6. – MDD – turistická výprava do Škrdlovic – Hotel u Hrocha – zmrzlina
 11. 6. – „Obrácený modrotisk“ – dopoledne se zajímavou výtvarnou technikou a tvořením
 14. 6. – společné focení tříd k závěru školního roku 
 22. 6. – Zahradní slavnost (slavnostní vyřazení páťáků, další společné aktivity s rodiči) 
 V jednom z dnů 23. – 25. 6.  (bude upřesněno včas) proběhne  školní  výlet.  Výlety už jsou 

povoleny.  Jednodenní  výprava  –  Svratka  –  golfové hřiště  s možností  vyzkoušení  golfových 
dovedností,  Karlštejn +  okolní  krajina.  (podrobné  informace  dostanou  děti  s dostatečným 
předstihem)

 29. 6. – Retro den s mnoha překvapeními. Před 30 lety byla založena Policie ČR – co bylo před 
ní? – ukázky dobových vozidel (SNB, VB), uniforem, výbavy, peněz a dokladů – to vše zábavně 
s možností vyzkoušení. 

 30. 6. – rozdání vysvědčení za šk. rok 2020/2021 v první vyučovací hodině. Žáci se mohou po 
rozdání vysvědčení rozejít domů, zájem o družinu a oběd rodiče nahlásí nejdéle v pátek 25. 6. 
ve škole.

 Rozdáním závěrečného vysvědčení končí školní rok. Letní prázdniny začínají 1. 7.  a končí 31. 
8. Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

 Avizované  „Prázdniny  s     indiány“    se  nesetkaly  s dostatečným  zájmem.  Přesto  nechceme 
přihlášené  děti  úplně  odmítnout.  Zkrátili  jsme  tedy  rozsah  aktivity  na  termín  1.  –  9.  7.  
Počet  přihlášených  dětí  nedosahuje  minimálního  počtu  stanoveného  na  8,  i  tak  pro  ně 
alespoň týden prázdninového dovádění zrealizujeme. 


