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pátek 3. 3. - úterý 7. 3. Sběr papíru 
kontejner před sokolovnou 
 
pondělí 6. 3., předškoláci + 1. a 2. ročník, bruslení v DRFG Aréně (Hala 
Rondo) 
včetně prohlídky zázemí haly a setkání s hokejisty Komety 
Povinná hokejová nebo lyžařská helma, pevné rukavice, brusle. 
Možná účast rodičů bez bruslení 
 

pondělí 6. 3. Malé čtení ve školní družině 
13.15 - 14.00 za účasti návštěvy z řad babiček a dědečků 
 
pondělí 13. – pátek 17. 3. Jarní prázdniny 

 
středa 22. 3. Vynášení Mařeny 
MŠ, 1. - 3. ročník 
 

středa 22. 3. Hasík 
2. ročník 
 
úterý 28. 3. - čtvrtek 30. 3. Jarní burza 
 
úterý 28. 3. Řeřichové svačení 
od semínka po chutnou svačinu pro všechny 
  

pátek 31. 3. Noc s Andersenem 
vystoupení OKD Čtyřlístek, literární dílny, burza knih, 
soutěž o nejlepší pečivo, spaní ve škole  
děti obdrží přihlášky 

 
Připravujeme 
úterý 25. 4. a středa 26. 4. Den otevřených dveří v ZŠ, 8.00 – 16.30 
naše škola Vás srdečně zve na společně strávený čas  
ve vyučování, možnost prohlídky prostor 
 
čtvrtek 27. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15.00 – 17.00 
pátek 28. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15.00 – 18.00 
je-li nutno smluvit náhradní termín, kontaktujte ředitele školy, 
těšíme se na Vás 
 
pondělí 19. 6. – pátek 23. 6. Škola v přírodě 
Hálův mlýn, děti obdrží přihlášky 
záloha 1 000,- do 31. 3. na účet školy (možno i hotově) 
 
Pravidelné sběry v naší škole: 
Sběry papíru - kontejner před sokolovnou 
pro žáky ZŠ celoroční soutěž - lístečky s množstvím papíru odevzdávejte 
třídním učitelům, za 1 kg dostaneme 2 Kč  
7. – 11. 4., 5. – 9. 5., 2. 2. – 6. 6., 7. – 11. 7., 4. – 8. 8. 
elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník, PET vršky, 
pomerančová kůra  
 

 
symbol pro akce určené i rodičům a široké veřejnosti  

  
  

  
  

  
  

  
B
Ř
E
Z
E
N

 Z
Š

 


