Časopis ROHLÍK 3. číslo / VIII. ročník
Základní škola a Mateřská škola Rohle
Leden 2018
sepsala ředitelka školy Marie Effenberger Rychlá
Milí žáci, rodiče,
je za námi polovina školního roku, brzy si žáci přinesou domů Výpisy vysvědčení.
Veškeré informace ke klasifikaci a chování za celé pololetí najdete na www.skolaonline.cz.

Dle potřeby rodičů nabízíme konzultace v pondělí 15. ledna 2017 od 13,30 – 15,30 hod. Prosíme
rodiče, aby se případně domluvili s vyučujícími na konkrétním čase.
Co nás v dohledné době čeká:
- 31. 1. Výpis vysvědčení
- do konce ledna konzultace žáků deváťáků s třídním učitelem ohledně středních škol
- 2. 2. Pololetní prázdniny (škola uzavřena, školka pouze dopolední provoz)
- 25. 2. Maškarní karneval
- 5. 3. – 9. 3. Jarní prázdniny (ZŠ uzavřena, MŠ normální provoz)
- 15. února schůzka rodičů v MŠ od 15 hod., s přednáškou Mgr. Jolany Keprtové:
Jak (ne)provádět nutriční výchovu
- 23. března plánujeme Noc s Andersenem
- 27. března Velikonoční dílny
- 29. 3. – 2. 3. Velikonoční prázdniny (MŠ i ZŠ uzavřeny)
- v únoru proběhnou školní kola soutěží (přehlídek) v recitaci a zpěvu
- Lyžařský výjezd pro rodiče a děti na Dolní Moravu – pouze pokud budou dobré sněhové podmínky,
bude řešen operativně, sdělte svůj zájem v návratce.
- Od 16. 1. bude na 14 dní v naší škole působit rodilý mluvčí pan Cameron Michael Ramsey. Jeho
hlavním posláním bude přirozená anglická komunikace s žáky napříč předměty.
- 16. duben třídní schůzky v ZŠ s přednáškou Mgr. Jolany Keprtové – téma můžete vybrat v návratce
- 17. duben Zápis do 1. ročníku ZŠ
- 30. 4. – pondělí, plánuje vedení školy „ředitelské volno“
- 18. 4. a 19. 4. – Sběr starého papíru, Ukliďme svět
- od 7. 5. – pondělky (+ v červnu dva čtvrtky) budeme jezdit na plavecký výcvik do Zábřeha. Povinný
bude pro 4. a 5. ročník. Mohou se přihlásit děti z MŠ i ZŠ (1. i 2. stupeň). Předpokládaná cena je
1 000,- Kč. Na dopravu je zažádána dotace z MŠMT, tudíž by účastníci letos mohli mít dopravu
ZDARMA. Zájemci prosím vyplňte přihlášku na plavecký výcvik, záloha 500,- Kč se bude vybírat do
konce měsíce února.
- 9. května divadlo Šumperk I. stupeň; Duhová zahrada
- 11. května divadlo Šumperk II. stupeň; Romeo a Julie
- 11. 5. Zápis do MŠ
- 24. května – výlet zámek Úsov – Přijede Karel IV. - program
- škole v přírodě termín květen/červen – 4 dny
- Návratka: jméno dítěte:……………………………………………………………………………………………
návrhy témat přednášek pro rodiče (zaškrtněte, co vás zajímá):
°Kyberšikana
° Jak předejít obezitě ° Základy asertivní komunikace
° Zvládání stresu
Závazně se přihlašuji na plavecký výcvik:
ANO
NE
Mám zájem o jednodenní „lyžovačku“:
ANO
NE
SLOVNÍKY do AJ: možnost závazně objednat, cena 250,- Kč (dodání do konce ledna) ANO

NE

