
Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067  březen – duben 2018 

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 

školní rok se nám přehoupl do své druhé poloviny. Máme za sebou 

pololetní i jarní prázdniny, které jste si, jak pevně věřím, ve zdraví 

užili. Přeji Vám krásné jarní dny, bez alergií. 

 

Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

Březen 2018 

 
1. Vydávání Zápisových lístků se uskuteční 1. 3. 2018 od 17:00 – 18:00 hodin zákonným 

zástupcům žáků 5. r. proti podpisu a dokladu totožnosti u ředitelky školy. 

 

2. Projekt od 2. po 9. třídy Zdravá 5 – proběhne od 5. 3. - 15. 3 2018, Projekt Zdravé zoubky pro 

0. a 1. ročník proběhne 5. 3. 2018. 

 

3. Jarmark 4. ročníků Abeceda peněz, ve spolupráci s Českou spořitelnou, bude před marketem 

Lidl 15. 3. 2018. Prosím, přijďte podpořit naše žáky v rozvíjení finanční gramotnosti. 

 

4. 21. 3. 2018 Den otevřených dveří od 8:00 - 13:00, od 15:00 do 16:00, tento den se uskuteční i 

třídní schůzky od 18:00, Klub rodičů od 17:00 hodin a schůzka rodičů účastníků zájezdu do 

Anglie od 17:00. 

 

5. V týdnu od 19. 3. 2018 proběhne soutěž o nejkrásnější kraslici a velikonoční pochutiny. 

(pouze přihlášené třídy). 

 

6. 28. 3. 2018 si žáci od 5. – 9. ročníků v projektu Obrácená škola mohou vyzkoušet 

úlohu učitelů. 

 

7. Na čtvrtek 29. 3. 2018 připadají velikonoční prázdniny, na které navazují 

státní svátky, žáci se vrací do školy v úterý 3. 4. 2018. 

 

Duben 2018 
 

1. Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 4. 4. - 5. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin.  

 

2. Poláčkova písnička se pořádá dne  9. 4. 2018 od 13:00 hodin. 

 

3. 11. 4. 2018 od 16: 30 hodin proběhne beseda pro rodiče na téma 

nebezpečí na sociálních sítích. 

 

4. Pedagogická rada ke ¾ školního roku se uskuteční dne 18. 4. 2018. 

 

5. Čarodějnice – zábavné odpoledne pro děti a rodiče. 

 

6. Ředitelské volno dne 30. 4. 2018. 


