
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3.4.2017 
 

1. Přivítání rodičů 
Poděkování za podporu akce Noc s Andersenem - za výborné občerstvení! – 
prosíme, vyzvedněte si krabičky od jídla. 
Ztráty a nálezy – k rozebrání v šatně do konce tohoto týdne (7.4.), následně 
věci nabídneme charitě.  

 
2. Velká nemocnost dětí 

Opakovaný výskyt spálové a streptokokové angíny – prosíme, nechte dětem 
provést výtěr z krku, dítě může být bacilonosičem bez příznaků nemoci. 
 

3. Zápis do 1. třídy 21.4.2017 od 13:00 hodin v ZŠ  
Podrobné informace na webu školy.  
Prosíme rodiče, pokud mohou, aby si tento den vyzvedli dítě z družiny již po 
obědě. 
Zbývající děti v družině budou mít celé odpoledne program mimo školu. 
V případě pěkného počasí pěší výlet do Měšic, návrat v 16.00 a následně do 
17.00 pobyt v parku (upozorňujeme na vhodné oblečení!). V případě nepřízně 
počasí odjíždí děti autobusem do CVČ Měšice, kde stráví odpoledne, a zpět se 
vrací až v 17.00. Rodiče si mohou v tomto případě děti vyzvednout samostatně 
v Měšicích od 15.00 do 16.45 hod.   

 
4. V květnu vyrážíme na ŠvP  

Podrobné informace v jednotlivých třídách. Připomínky k termínu výjezdu 
první skupiny (státní svátek) – zajištění termínů v objektech, které jsou pro 
pobyt dětí vhodné, není snadné, volných kapacit pro ŠvP v nejžádanějších 
měsících (květen/červen) není mnoho, musíme se přizpůsobit nabídce, ne vždy 
termín vyjde podle našich i vašich představ.  
 

5. Akce – MAS „Dny nad Prahou“ 26.5.-28.5.2017  

 pátek 26.5. DEN se školou – Hry bez hranic - víceboj týmů ze základních škol 
z blízkého okolí a výstava prací na téma Den školáka (žáci 5. třídy připravují 
výtvarné práce, videa, animace…), v areálu ZŠ Líbeznice, podrobné 
informace budou zveřejněny v předstihu na internetu/přes třídní učitele, 

 sobota 27.5. DEN s rodinou – vystoupení žáků Umělecké akademie – 
pěveckého sboru, komorního flétnového souboru…, a vystoupení žáků 
školy se sestavou aerobiku (příprava v rámci družiny), rodiče vystupujících 
žáků obdrží bližší informace mailem. 

 neděle 28.5. DEN se sportem – cyklistické mistrovství (les mezi obcemi Bašt 
a Klíčany). 

 
 



6. Platby za akce ZŠ  
Do hodnoty 500 Kč se budou platby vybírat v hotovosti, nad 500 Kč 
bezhotovostně na bankovní účet akcí ZŠ. 
 

7. Stravování  
Blíží se konec školního roku, prosíme, sledujte stav svého stravovacího konta, 
abyste neměli nedoplatky, nebo vysoké přeplatky. Přeplatky nevracíme, 
převádějí se do následujícího školního roku. 
 

8. Zápis do družiny 31.5.2017 
Pro budoucí 2. – 3. třídy v průběhu celého odpoledne, dokumenty vybírá Jana 
Bartošová přímo v družině (přihláška, potvrzení od zaměstnavatele pro oba 
rodiče, zápisní lístek), podmínky přijetí dítěte do družiny zůstávají stejné jako 
v letošním roce. Podrobné informace a formuláře najdete na webu školy. 

 
9. Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky a rodiče přestupujících žáků 31.5.2017 

od 17.00 
Součástí bude i přihlášení do družiny a ke stravování. Podmínky pro přijetí a 
potřebné formuláře jsou stejné jako v bodě 8.  

 
10. Od nového školního roku hledáme ještě zájemce na pozice – kuchař, učitel 

fyziky a zeměpisu na částečný úvazek. 
Představení nové paní učitelky na angličtinu a případně na kroužky 
francouzštiny, Mgr. Jany Štírkové, a Martina Krňanského na část hodin tělesné 
výchovy.  

 
11.  Nové aktivity od příštího školního roku 

Sportovní aktivity v nové hale – sebeobrana Keysi pro děti, mládež, dospělé 
(lektor Martin Krňanský), taneční a kondiční aerobik pro děti, mládež, dospělé 
(lektorka Adéla Petroušová), jóga pro děti a dospělé (lektorka Dáša Lerlová), … 
Nové kroužky v družině – plánujeme výtvarný, sportovní hry, kroužek kutil a 
hravé pokusy,…  
Umělecká akademie – pokračuje nadále ve stejném rozsahu nabízených oborů 
a nástrojů. 
 

12. Akce Ukliďme Česko 
Přijďte s dětmi podpořit velký jarní úklidový den pořádaný v rámci akce 
Ukliďme Česko. Sraz je v sobotu 8. dubna v 9.00 na odstavné ploše autobusu 
na Líbeznice, uklízet budeme pás kolem trubek teplovodu (pokud přijdete 
později vystopujete nás snadno), rukavice, vhodné oblečení a dobrou náladu 
s sebou.  Pytle na odpadky zajistíme. Těšíme se!  

 


