Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice
V Jasenné 25. 9. 2020

Info ze ZŠ Jasenná
28. 9. – 2. 10.
1. NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO DRUŽINY JE 603 283 934.
2. V pondělí 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
3. V úterý 29. 9. bude náboženství.
4. Středa 30. a čtvrtek 1. 10. proběhne sběr starého papíru. Vždy od 7.00 hod do
17.00 hod. bude u pohybové místnosti možnost odevzdat starý papír. Nejlépe tříděný
na noviny, časopisy, knihy v balíčcích po cca 5 kg, jelikož papír pomáhají nosit i starší
žáci. Prosím, kartony přineste pouze v nutném případě, protože na ty máme pouze 1
kontejner.
5. Žáci, kteří jsou přihlášení do kroužků DDM ZVONEK VIZOVICE, nechť přinesou
vytištěnou přihlášku a souhlas GDPR do školy nejpozději do pátku 2. 10. 2020. Poté
budou hromadně předány do Zvonku. Nebo ji můžete předat osobně ve Zvonku.
6. V úterý 29. 9. od 17.00 hod. v Restauraci Na Dvojce proběhne schůze SRPDŠ.
Předsedkyně sdružení Hana Bělíčková srdečně zve všechny nové i stávající členy.
7. Školní fotky, které najdete na webových stránkách školy – odkaz Fotogalerie aktuální
- webové album (v pravém rohu nahoře) jsou za heslované.
Jméno i kód jsou: skola76312
8. V tomto týdnu se bude vybírat částka za pracovní sešity, sešity, výt. materiál a další
pomůcky. Částku můžete poslat na účet školy, nebo hotovost vybírá p. as. Alena
Hüttlová do pátku 2. 10. 2020.
1. třída:
213 Kč
2. třída:
544 Kč
3. třída:
453 Kč
4. třída:
686 Kč
5. třída:
794 Kč
9. Informace z 1. informační schůzky ze dne 24. 9. 2020
•
Příchod dětí nejlépe do 7.45 hod.
•
Pokud chcete omluvit dítě z TV, která je poslední dvě hodiny, musíte napsat, že
souhlasíte, že může jít domů. Nestačí pouze informace, že necvičí, v tomto
případě musí být přítomen ve výuce, pouze necvičí. Nutné zapsat do ŽK!
•
Kontrola cvičebního úboru, hlavně obutí (ven i do tělocvičny).






Seznámení s doplňkem školního řádu
Probíhající sběry – tetrapaky, baterie, PET vršky
Projekt Ovoce i mléko do škol
Informace o případné distanční výuce

10. Zájmové kroužky:
•
čtenářský – čtvrtek 12:10 – 12:55 (1. – 3. tř.), pátek 12:10 – 12:55 (4. - 5. tř.)
•
logicko-zábavné hry – středa 13:00 – 14:00
•
Sportuj ve škole – čtvrtek 13:00 – 14:00, pátek 13:00 – 14:00.
Další kroužky začnou od 5. 10. 2020. Rozpis všech kroužků, které se konají v prostorech
školy, jsou přílohou tohoto emailu.
9. Další plánované akce (záleží na aktuální situaci v ČR):
Akce
Pouštění draků
Projekt Mravenci
Beseda o vesmíru
Vánoční focení f PhotoDienst
Malá technická univerzita
Podzimní prázdniny
Pochod broučků

Datum
5. 10.
12. 10. 2020
13. 10. 2020
14. 10. 2020
20. 10. 2020
28. – 30. 10. 2020
V úterý 27. 10. 2020
od 17.00.

Školní družina
Školní družina
Všichni žáci, placeno ze šablon
Dle zájmu
1. – 3. ročník, placeno z MAS Vizovice
Od MŠ směr fotbalové hřiště

