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SKOLNÍ ZPRAVODA3
Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
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Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011/2012
Dne 19. 01. 2011 proběhl v naší škole
zápis do 1. třídy pro školní rok 201112012.
K zápisu přišlo společně se svými rodiči 21
dětí, a všechny prokázaly, že se na první
setkání se školou pilně připravovaly. Děti
prošly úskalím jednotlivých
úkolů se
střídavými úspěchy, ale u všech byla vidět
snaha o úspěch.
Zápis skončil, rozhodnutí o přijetí
k plnění povinné školní docházky byla
rozdána a teď již zbývá pouze budoucím
prvňáčkům popřát, aby si užily posledních devět měsíců bez povinností, které jim se
vstupem do základní školy začnou.
Mgr. Ondřej Schulz

Informace o zápisu do mateřské školy
Zápis do naší mateřské školy proběhl ve dnech 1. 3. a 2. 3. 2011. Zapsáno bylo
celkem 20 dětí. Podle zájmu zákonných zástupců zapsaných dětí, by 15 dětí nastoupilo k
docházce k 1. 9. 2011 a 5 dětí postupně během školního roku po dosažení tří let věku.
Vzhledem k počtu dětí, které odchází k 1. 9. 2011 do 1. třídy ZŠ bude možné všechny
přihlášené děti přijmout.
Vojtková Alena, vedoucí učitelka MŠ Medlov

Kurz vodní turistiky
Žáci 5. - 9. třídy se mohou zúčastnit Kurzu vodní turistiky od 5.června do
10.června 2011 na řece Vltavě. Cena kurzu bude 1900 Kč. V částce je zahrnuto cestovné,
jídlo, poplatky v kempech za stany a osoby a půjčovné raftů. Žáci budou spát ve stanech,
připravovat si společně jídlo, učit se pádlovat, poznávat okolí Vltavy a jeden den stráví
v Českém Krumlově. Přihlášky zájemcům budou rozdány v dubnu.
Mgr. Andrea Rusínová

Termín třídních schůzek v měsíci dubnu
Se značným předstihem upozorňujeme rodiče, že dne 19.04 .2011 v 16,30 hodin se
budou v naší škole konat třídní schůzky. Věříme, že většina rodičů si dokáže najít čas
k tomu, aby naší školu navštívila a získala tak informace o počínání svých dětí během
jejich pobytu ve škole.
Mgr. Ondřej Schulz

Přes hraniční spolupráce s polskou obcí Borów
Stejně jako v loňském roce, tak i letos realizuje
obec Medlov ve spolupráci s naší školou projekt pro děti
s polskou obcí Borów. Akce je určena pro děti ve věku
10 až 15 let a jejím obsahem bude 5-ti denní pobyt
v polském Borówě (v měsíci květnu) a 1O-ti denní pobyt
v Krkonoších (v měsíci červenci či srpnu). Obě aktivity
budou děti absolvovat zdarma. Všechny děti ze 3. až 8.
třídy obdržely ve škole základní informace a přihlášku
do tohoto projektu. V současné chvíli se přihlásilo 21
dětí, zůstalo volných posledních pár míst. Prosím rodiče,
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ke kterým se tato informace nedostala, a kteří maj í
zájem o účast svých dětí v tomto projektu, aby mě co nejdřív informovali.
V případě zájmu o podrobnější informace se obracejte na manažerku projektu, paní
Marcelu Smrčkovou na obecním úřadě.
Mgr. Ondřej Schulz

SBĚROVÝ DEN NA ZŠ MEDLOV
Dne 18. dubna - 19. dubna 2011 se uskuteční v budově
ZŠ v Medlově č.p.79 sběrový den:
Pondělí 18.4.2011 od 7,00-9,00 hod. a od 12,00-15,00 hod.
Úterý
19.4.2011 od 7,00-12,00 hod.
Kontaktní osoba: p.uč.Antesová, p.Konrád (te1.739 657 982, 585 031 059)
Co se sbírá?: starý papír, letáky, časopisy, kartony, apod.
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VYUCTOVANI SBERU PAPIRU V LONSKEM ROCE
Za sběr starého papíru v loňském školním roce bylo utrženo 1890,- Kč. Získané finanční
prostředky byly využity na nákup přírodovědných pomůcek pro žáky (1283,-Kč), na nákup
odměn pro žáky (lOI,-Kč) k projektovému dni EVVO - DNI OCHRANY ZVÍŘAT, který se
uskutečnil 4. 10. 2010. Zbývající částka bude využita v letošním roce.
Seznam zakoupených pomůcek:
9ks kelímek s dvojitou lupou (k pozorování bezobratlých)
4 ks kelímek s tubu sem (k detailnímu pozorování bezobratlých)
Děkujeme všem, kteří přispěli sběrem papíru!
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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PODEKOVANI
Chtěli bychom poděkovat všem firmám,
organizacím i soukromým osobám, které přispěly
sponzorským darem do tomboly
7. školního maškarního plesu, či pomohly při jeho

organizaci. Finanční výtěžek z plesu bude použit na
sportovní a kulturní aktivity žáků školy.

