Školní okénko
Rozšíření MŠ
Nejdůleţitější událostí naší školy a školky jsou zápisy
Nejdříve čeká zápis do první třídy
základní školy budoucí prvňáčky.
Bude se konat dva dny
ve čtvrtek 20. dubna
v době 15 - 18 hodin
a v pátek 21. dubna
v době 14 - 16 hodin.
Přístavba nové školní učebny je
v přípravné fázi, čeká se na stavební povolení. Realizace proběhne během hlavních školních
prázdnin.
Nejvíce diskutovaný je počet dětí,
které budou přijaty do mateřské
školky. Pro školní rok 2017/2018
bude kapacita navýšena na cel-

1. Chyňavská školní kavárna
Je určena rodičům budoucích
ţáků 1. ročníku Základní školy v Chyňavě.
Uskuteční se ve čtvrtek
16. března od 17 hodin ve
škole. Budou přítomni odborníci z pedagogicko - psychologické poradny, logoped, dětská lékařka a samozřejmě
učitelé z chyňavské školy.
Nad šálkem dobré kávy se
rodiče seznámí s provozem
školy, budou mít moţnost
všechny problémy prodiskutovat, ale také se mohou individuálně a diskrétně zeptat na
vše, co je zajímá. Ţádná otázka není nemístná, pokud se

kových 69 míst. Školka tedy přijme přibliţně 40 nových dětí.
Zápis do mateřské školky
se uskuteční
ve středu 10. května
v době 15 - 18 hodin
ve čtvrtek 11. května
v době 15 - 18 hodin.
Podmínky pro přijetí se dozvíte
na stránkách MŠ nebo ve školní
kavárně. Chyňavské školní kavárny jsou úplnou novinkou. Budou
předcházet oběma zápisům, tedy
do školy i do školky a více se o
nich dozvíte na této stránce.

Ţákovský
týká spokojeného dítěte a
klidného rodiče. Zdejší škola
parlament
nabízí kvalifikované učitele,
malý počet ţáků ve třídě, individuální přístup k dětem,
vlastní stravování i zájmové Zástupci všech tříd se poprvé
sešli 2.3. Jejich schůzky budou
krouţky.
jednou měsíčně, nebo podle
potřeby. Na svých setkáních
budou řešit potřeby tříd, náměty a nápady aktivit pro ţáky i
pro ostatní. Pomáhat budou s
akcemi nejen v MŠ. Tolik alespoň pro začátek.

Sběr papíru a hliníku
Výtěţek bude určen na nákup interaktivní tabule
Sběr bude probíhat ve dnech 28. 3. - 31. 3. 2017
Sbíráme papír, hliník a plastová víčka.
Papír ukládejte do kontejneru na školním dvoře. Do
černého pytle patří hliníkové příbory a nádoby, hliníkové
obaly od nápojů nebo zvířecích konzerv, víčka od jogurtů, folie od léků. Mnoţství sběru zvaţte a nahlašte třídnímu učiteli. Víčka odevzdávejte paní Kšírové zváţená
v igelitové tašce.
Za pomoc děkujeme

2.Chyňavská školní kavárna
Je určena pro rodiče dětí, které nastoupí do Mateřské školy v Chyňavě.
Proběhne v úterý 25. dubna od 17 hodin ve školce.
Opět budou přítomni odborníci z pedagogicko - psychologické poradny, logoped, dětská lékařka a samozřejmě učitelky ze školky, které budou Vaše děti
učit.
Rodiče se seznámí s provozem a prostorami školky
a nad šálkem dobré kávy budou mít moţnost společně diskutovat nebo se individuálně a diskrétně
zeptat na cokoli spojené s pobytem dětí ve školce.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Školní svačiny
Od března mají děti ve škole moţnost koupit si dopolední svačinu.
Za 10 korun budou mít kromě ovoce a mléka na výběr obloţené
housky, tousty, různé druhy salátů
nebo třeba párek v rohlíku. Přejeme jim dobrou chuť a
doufáme, ţe tímto ušetříme rodičům kaţdodenní
starost na téma
… co chceš ke svačině…
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

ovocný salát
zeleninový salát
toust
obložená houska
zeleninový salát

Obědy ve škole

Pojeďte s námi do Prahy na představení
Jak s Máničkou šili všichni čerti
Odjíţdí se v úterý 11. 4. autobusem
od školy ve 13 hodin,
návrat okolo 17 hodiny
Cena lístku je 150,- za osobu,
škola přispívá na dopravu
Přihlásit se můţete ve školní druţině
u Simony Vinšové
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Od dubna dojde ke změně v objednávání obědů ve škole. Na internetu
budou mít rodiče k dispozici jídelníček na celý měsíc. Objednávat nebo
rušit jídlo bude moţné přes internet,
telefonicky nebo osobně do 8 hodin
ráno. Také si můţete vyzvednout
oběd mezi 11,20 - 11,40 do vlastní
nádoby.
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