PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 10
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2020/2021 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci červnu.

Prezenční výuka pokračuje. Děti ze ZŠ jsou testovány vždy v pondělí. Na výuku si děti
zvykly velmi rychle a výuku online si již nepřejí.
Na červen máme naplánováno několik akcí, které by měly dětem výuku zpříjemnit a
ozvláštnit.
Prvního června oslaví děti dětský den v MŠ. Program bude v režii paní učitelek. Děti se
pobaví se soutěžemi, hrami a dalšími aktivitami pro ně připravenými.
3. 6. proběhne společné fotografování na konci školního roku. Každý žák ZŠ bude mít dvě
fotky 15 x 21 cm za 45 Kč za každou. Fotografování ve skupinkách naplánujeme dle počasí
na jiný den. Rodiče určitě dostanou včas vyrozumění. V MŠ obdrží děti jedno foto za 45 Kč.
Oslavu dětského dne v ZŠ z organizačních důvodů plánujeme až na 8. 6. Chtěli bychom
s dětmi projít trasu přírodou. Navštívili bychom pana Berana ve Vlastibořicích, kde by se děti
seznámily s pěstováním méně známých plodin, jako je „kiwi“, se včelařstvím a pobavily by se
s malými kůzlaty. Potom bychom došli do Soběslavic, kde by si děti opekly buřtíky. Aby se
děti nemusely vracet celou cestu zpět pěšky, poprosíme rodiče, aby si je vyzvedli u tamního
koupaliště mezi 14:00 a 14:30. Pokud to někomu nevyjde, děti, které zůstanou, přiveze
svozové auto. Potřebujeme ale předem vědět, kdo si pro děti přijede a kdo ne. Vše také bude
záležet na aktuálním počasí.
14. 6. bychom rádi uvítali ve škole budoucí prvňáčky. V tento den by přišli do školy ráno
v půl osmé s taškou (pokud ji mají), s přezůvkami a svačinou. Uvítali bychom, kdyby měli i
oblečení na pobyt na zahradě. Děti by si vyzkoušely, jak to ve škole chodí, seznámily by se se
zdejším prostředím i režimem. Starší žáci by si pro ně připravili i krátké vystoupení.
Toto setkání bychom využili i ke schůzce s rodiči, kde bychom podali informace
k následujícímu školnímu roku.
V tento den, 14. 6., bychom si dovolili pozvat rodiče a všech žáků a jiné příznivce naší školy
na malou besídku. Konat se bude od 15:30 na zahradě ZŠ (samozřejmě dle počasí). Děti by
předvedly svá krátká vystoupení a poté by odešly se svými rodiči i dalšími účastníky domů.
17. 6. přijede za dětmi znovu panoramatické kino se vzdělávacími pořady. Zúčastní se této
akce žáci ze ZŠ i z MŠ.
23. 6. přijede do školy sklářka, která předvede dětem vytváření skleněných figurek. Větší děti
si budou moci tuto práci i vyzkoušet. Paní s sebou přiveze i nějaké hotové výrobky, které si
děti budou moci zakoupit asi za 50 Kč. Akce se zúčastní žáci ze ZŠ, ale podívat se mohou
přijít i děti z MŠ.
Na 24. 6. připravily paní učitelky pro děti z MŠ výlet do Botanikusu v Ostré nad Labem.
Bližší informace budou rodičům podány před akcí.

V posledním týdnu budou v ZŠ dle počasí na programu výlety do okolí obce. Např. návštěva
sychrovského parku s expozicí dravých ptáků, výlet do Příhraz k vodním mlýnkům, atd. Vše
bude upřesněno dle aktuální situace.
29. 6. proběhne v MŠ rozloučení s předškoláky. Bude to společná akce rodičů a dětí
s opékáním vuřtů a soutěžemi.
Kromě těchto větších akcí budou děti v MŠ trávit některé dny na polodenních, někdy i
celodenních turistických výletech po okolí MŠ.
Provoz MŠ v době letních prázdnin. MŠ bude v provozu od 1. 7. do 16. 7. mimo svátků.
V srpnu bude v provozu od 23. 8. do 31. 8.
V případě, bude-li o tuto službu menší zájem (6 méně dětí). Provoz bude zachován dle
potřeby rodičů, ale bez stravování. Bude nutné vybavit vaše děti svačinou na celý pobyt
v MŠ.(Děti, v závislosti na počasí, budou stejně trávit čas se svými učitelkami v přírodě).
V průběhu června se také žákyně 4. ročníku zúčastní výcviku a zkoušek na dopravním hřišti
v Turnově. Termín i podrobné informace budou opět sděleny později.
Vysvědčení bude vydáno ve středu 30. 6. Pokud počasí dovolí, vydáme vysvědčení venku na
zahradě. K této příležitosti vyhlašujeme den apartních pokrývek hlavy. Děti kromě svátečního
oblečení by měly mít nějakou elegantní pokrývku hlavy. Inspirace hledejte v médiích.

E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz
Pěnčínský školáček vyšel 28. 5. 2021, sestavila J. Seiwaldová

Provoz MŠ o prázdninách ještě jednou

Provoz MŠ v době letních
prázdnin
MŠ bude uzavřena od 19. 7. – 23. 8.
2021
Provoz v červenci: 1.7. + 2. 7.
5. 7. – 9. 7.
12. 7. – 16. 7.
Provoz v srpnu:

23. 8. – 27. 8.
30. 8. + 31. 8.

Žádáme rodiče o vyplnění docházky na měsíc červenec a
srpen 2021
Tabulka k vyplnění je k dispozici v každé šatně

Částka za školné o prázdninovém provozu je
zkrácena na poměrnou částku – červenec 18,-Kč
/den, srpen 11,-Kč/den.

Přihlášení dětí na prázdninový provoz je
závazné, tzn.:
platba za stravné a školné se platí předem (v červnu bude
odečtena částka za přihlášené dny před konečným ročním
vyúčtováním)
V případě absence se stravné nevrací

V případě malého počtu přihlášených dětí (6 a
méně) bude provoz v omezeném režimu - bez
stravování.
(Děti by si nosily jídlo na celý den z domova)

Nový školní rok začíná v MŠ 1. 9.
2021

