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Co nás čeká ve 2.pololetí?  

Změna ve složení pedagogického sboru a v rozvrzích. Mgr. M.Kurucovou nahrazuje 
v učitelském úvazku Mgr.Veronika Daňková. Ve školní družině nahradí Mgr. M. 
Kurucovou slečna Jana Vaverková, která bude současně vykonávat pozici školního 
asistenta. Změny v rozvrzích obdrží žáci do Terez. Nový rozvrh bude platný 
od 6.2.2017. 

 v úterý 24.1. 2017 se v 16,30 konají třídní schůzky 

 1. pololetí končí v úterý 31.1. – po rozdání vysvědčení chystáme tradiční zimní 
výpravu 

 v pátek 3.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny 

 jarní prázdniny jsou letos od 27.2. - 5.3.2017 

 na pátek 17.3. plánujeme pro děti dopolední projekt Vítání jara  

 v sobotu 1.4.2017 proběhne Zápis do 1. ročníku 

 velikonoční prázdniny jsou od 13.4. – 14.4. 2017 

 18.4, 20.4. se konají přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 

 21.4. se uskuteční Den Země, sběr papíru 

 konzultační dny / rodič + dítě + učitel / se uskuteční v týdnu od 24. – 28.4.    

      rozpisy včas rozešleme, současně proběhnou volby do školské rady 

 4.- 5. 5. proběhne přírodovědná exkurze s přespáním na Suňákově - 4., 5.roč. 

 19. 5. se uskuteční jednodenní přírodovědná exkurze na Suňákově - 1.- 3.roč. 

 25.5. zasedání Školské rady 

 na začátek června plánujeme oslavu Dne dětí  

 v úterý 13.6. od 16,30 hod. se budou konat třídní schůzky  

 v týdnu od 19. – 23.6. se uskuteční pětidenní školní výukový projekt  

               „Škola v přírodě“ v Třemešku na Šumpersku   

 na středu 28.6. plánujeme tradiční Zahradní slavnost 

 v pátek 30.6. 2017 končí školní rok, děti dostanou vysvědčení 

 od soboty 1.7. do pátku 1.9.2017 máme PRÁZDNINY !!!  

 

Nový školní rok 2017 / 2018 začíná v pondělí 4.9. 2017 v 10 hod. na zahradě školy. 

 

Prosíme opět všechny rodiče, aby v případě výskytu vší ihned provedli prohlídku hlav 
a příslušné kroky k odstranění. Informace naleznete  na našich webových stránkách 
www.zsdrozdin.cz v rubrice Pro rodiče.   

Dále Vás informujeme o vytvoření Fondu pomoci olomouckým dětem, který vznikl 
v rámci Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouce. Informace k Fondu 
a k možnosti čerpání příspěvků na volnočasové aktivity žáků a školní akce naleznete 
na webových stránkách školy v rubrice Pro rodiče. 

  Vážení rodiče, děkujeme za důvěru a pomoc ! Paní učitelky. 
 

http://www.zsdrozdin.cz/

