Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice
V Jasenné 23. 6. 2019

Info ze ZŠ Jasenná
24. 6. - 28. 6. 2019
1. Vybíráme stravné. Pokud jste ještě nezaplatili, uhraďte částku do středy 26. 6.
2019. Zároveň bude také v tomto dni vyúčtováno stravné za červen ze zálohy
zaplacené v měsíci září.
2. Od pondělí 24. 6. do čtvrtku 27. 6. budou pouze 4 v. h.. ŠD probíhá beze změny.
3. V pondělí 24. 6. jdeme pěšky po dráze do Vizovic. Čeká nás akce, kterou nám
zaplatilo SRPDŠ. Jdeme do kina. Sportovní oblečení, baťůžek, pití, svačina s sebou.
4. V úterý 25. 6. úklid tříd, odevzdání učebnic a předání školních fotek. Dejte dětem
peníze za fotky.
5. V úterý 25. 6. proběhne akce Spaní ve škole. Je to dobrovolná akce a záleží na vašich
dětech, zda se jí zúčastní. Více informací na informačním lístku, který žáci obdrží
v pondělí. Prosím rodiče, aby podepsali souhlas s touto akcí a lístek žáci odevzdali
nejpozději v úterý zpět!
6. Ve středu 26. 6. nás čeká procházka do přírody s panem Sovičkou. Sportovní
oblečení, baťůžek. Pití, malou svačinu a oběd dostanou děti ve škole.
7. Pokud bude ve středu a čtvrtek počasí vhodné ke koupání, mohou si děti vzít do
družiny plavky a ručník.
8. Ve čtvrtek 27. 6. úklid tříd, odevzdání učebnic a návštěva výstavy „Legionáři“ s paní
starostkou. Žáci si vezmou všechny věci ze školy s sebou (tělocvik a další věci,
nahromaděné během školního roku).
9. V pátek 28. 6. dětem 1. v. h. rozdáme vysvědčení. Kolem 9.00 hod se rozejdeme
domů. Vyzvednutí vysvědčení před 28. 6. není možné. Proto je nutné domluvit se na
jiném termínu předání - osobně nebo telefonicky.
10. Další plánované akce: Prázdniny do neděle 1. 9. 2019

Přejeme dětem krásné prázdniny, páťákům
úspěšné vkročení na novou školu a rodičům
poklidnou dovolenou.
Zároveň děkujeme za Vaši podporu
ve školním roce 2018/2019.
Zaměstnanci ŽS Jasenná

