
Informace pro rodiče č. 8 – Dušičky 

Vážení rodiče,  

podzimní běhání Sazka olympijského víceboje se opravdu vydařilo a všichni jsme si krásný podzimní den a pohyb na 

čerstvém vzduchu užili. Někteří žáci sice ještě za další dva dny tvrdili, že nemůžou pořádně chodit, to já ale vůbec nechápu 

      

• V souvislosti se Sazka olympijskými běhy, ale i dalšími disciplínami víceboje Vás chci 

ještě požádat o udělení souhlasu s použitím osobních údajů dítěte, které po nás 

Sazka nově požaduje, aby mohla dětem ke konci školního roku vystavit sportovní 

vysvědčení. Potvrzení proveďte na formulář, který Vaše dítě přineslo nebo přinese 

domů ze školy.  

Pro poslední říjnový týden a zbytek podzimu připravujeme některé další aktivity…   

• Podzimní tvořivé dílny s přespáním – z 24. na 25. října – po dohodě s žáky jsme se rozhodli 

uskutečnit opět akci, které jsme v dobách předkovidových pořádali rádi a pravidelně. Jedná so o 

tvořivé dílny s následnou dětskou zábavou a přespáním ve škole. Program akce bude přibližně 

takovýto: 

o 24. října po vyučování a obědě, přibližně ve dvě hodiny odpoledne, začnou probíhat tvořivé dílny 

na stanovištích (dlabání dýní, keramika, enkaustika). Zde se bude hodit i nějaká ta pomocná ruka z řad 

rodičů dobrovolníků. 

o po následné večeři začne kulturní program připravený žáky 5. ročníku a také diskotéka 

o noc stráví žáci ve svých spacácích a na svých karimatkách nebo školních žíněnkách ve škole 

o 25. října po snídani a úklidu se ještě krátce budou učit … 26. – 28. 10. jsou pak podzimní prázdniny 

o Akce je dobrovolná a účastníkům je zpoplatněna částkou 150 Kč na nákup stravy a materiálů na tvoření. 

 

• Bruslení – i pro letošní školní rok jsou dohodnuté termíny pro školní bruslení. Zkontrolujte tedy prosím stav bruslí 

svých dětí, případně se poohlédněte po nějakých nových. V této souvislosti nabízím možnost virtuální burzy. 

Máte-li doma starší brusle k prodeji, vyfoťte je a pošlete s uvedením velikosti a ceny. Já nabídku umístím na web 

školy. Termíny bruslení jsou: 

o listopad – 10., 15., 24., 29. a 8. prosinec 

o Za každé bruslení je vybíráno 80 Kč. Lze posílat jednotlivě nebo i celou částku naráz. Vyúčtování bude 

provedeno a peníze za případnou neúčast vráceny po ukončení všech letošních bruslení. 

• Třídní schůzky – ve dnech 15. a 16. listopadu proběhnou třídní schůzky, na kterých budete informováni o 
prospěchu a chování vašich dětí. Přihlašovat se na konkrétní časy je možno on-line od pondělí 7. do neděle 11. 
listopadu ze stránek školy. Přímý odkaz je zde 

o Omezení provozu školní družiny – ve dny konání třídních schůzek 
a také v pondělí 14. listopadu, kdy proběhne pedagogická rada, 
bude omezen provoz školní družiny na dobu pouze do dvou hodin 
do odjezdu jakubovského autobusu. Pro mimořádné případy, kdy 
nebudete moci svému dítěti zajistit domácí dohled, bude ve škole 
zajištěn dozor. Tuto potřebu nahlaste předem. 

 

• Ztráta peněz ve škole – Bohužel mám i jednu nepříjemnou zprávu týkající se ztráty peněz z aktovek několika našich 

žáků. Zda se jedná o krádež nebo ztrátu nelze s jistotou tvrdit, první varianta však není vyloučena. S žáky jsme o 

tom hovořili a přijali jistá opatření. Vás rodiče žádáme, abyste dětem nedávali větší obnosy peněz. V případě 

výběrů peněz školou je děti odevzdají před vyučováním nebo v průběhu první vyučovací hodiny. Snad se uvedené 

nebude více opakovat. 

 

• V prosinci nás čeká zájezd do divadla, Vánoční vystoupení s jarmarkem a v lednu hory. Informace k horám zašlu 

během příštího týdne, termín je již nyní na webu školy. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7TjzgTv_mENAl9vrpqpuH-LLc68jmm7zouMEnHqMNQ/edit?hl=cs&hl=cs#gid=0
https://www.rapo-school.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7TjzgTv_mENAl9vrpqpuH-LLc68jmm7zouMEnHqMNQ/edit?hl=cs&hl=cs#gid=0

