
Informace pro rodiče na měsíc říjen 2021 - ZŠ 

 

• Na začátku týdne si připomeneme Den seniorů (1.10.) a společně si popovídáme o důležitosti 

mezigeneračního soužití, pomoci seniorům doma i jinde, o vztazích mezi prarodiči a vnoučátky. 

• V pondělí 4. 10. od 10.30 hod. bude v MŠ probíhat focení s vánoční dekorací firmou 

Photodienst. Na toto focení přejdeme do MŠ. 

• V úterý 5. 10.  otvíráme 1. třídu rodičům. Rodiče žáků 1. a 2. ročníku se v době 8.00 – 9.40 

hod. (při dodržení hygienických opatření – zakrytí nosu a úst) mohou přijít podívat do výuky. 

• Začíná fungovat kroužek Šikulka – vyrábění z přírodních materiálů, pletení z pedigu, apod. 

Bude probíhat 1x za 14 dní v úterý od 14 do 15 hodin a vede ho paní učitelka  

D. Hromádková. První schůzka bude 12.10. Kroužek je vhodný pro všechny žáky. Vybírá se 200,- 

kč/pololetí (na používaný materiál). Zájem o kroužek rodiče nahlásí ve škole do 7.10. 

• Od poloviny října spustíme dva druhy školních „Klubů“: 

▪ Klub „Čiperka“ pro žáky 1. a 2. ročníku. Zaměřen bude na volnočasové aktivity 

směřující k získávání různorodých dovedností a kompetencí – pohybových, výtvarných, 

sportovních, logopedických, procvičení pozornosti a zažívání společných aktivit, které 

vedou k dobrému zvládání školní docházky a utužování dětského kolektivu. Klub je 

zdarma, vše bude hrazeno z projektu Šablony III. Bude probíhat vždy ve čtvrtek v době 

13.00 – 14.00 hod. a poběží až do měsíce března 2022. (Protože je dotací dáno, že klub 

musí navštěvovat minimálně 6 dětí, potřebujeme, aby do něj byli zahrnuti všichni žáci. 

Slibujeme ale pestrou a velmi zábavnou nabídku činností, která bude děti bavit a 

posouvat v jejich dovednostech a znalostech. Mnohé se budou odehrávat i v přírodě.) 

První schůzka je naplánována na 14.10.  

▪ Klub „Aktivity“ pro žáky 4. a 5. ročníku. Zaměřen na prevenci školního neúspěchu i na 

přípravu pro vstup do dalšího stupně školy. Bude zahrnovat aktivity upevňování učiva 

hravou, zábavnou a netradiční formou, zaměřené na netradiční způsoby učení se spolu 

navzájem, v příjemné atmosféře, často i v přírodě.  Klub je zdarma, vše bude hrazeno 

z projektu Šablony III. Bude probíhat vždy v pondělí v době 14.00 – 15.00 hod. a poběží 

až do měsíce března 2022. (Protože je dotací dáno, že klub musí navštěvovat 

minimálně 6 dětí, potřebujeme, aby do něj byli zahrnuti všichni žáci 4. a 5. ročníku. 

Využíváme tuto možnost pro postupné vytlačení nedostatků, které někteří žáci pociťují 

po loňském uzavření škol a nabízíme jim tímto pomocnou ruku).  První schůzka je 

naplánována na 18.10. 

• Na konci měsíce října si připomeneme „Den stromů“. Na úterý 26. 10. připravujeme 

projektový den zaměřený na tuto tématiku. Podrobnosti dostanou žáci s dostatečným 

předstihem. 

• Na dny 27. a 29. 10. připadají podzimní prázdniny, ve čtvrtek 28. 10.  je státní svátek. Po 

všechny tyto dny bude škola uzavřena. 

 


