
Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067  květen - červen 2019 

 

 Vážení rodiče a přátelé školy, 

pomalu se budeme loučit s letošním školním rokem. Čekají nás ozdravné pobyty, výlety a 

exkurze. Věříme, že odměnou pro žáky bude oslava Dne dětí. Závěr školního roku bývá náročný, 

ale pevně věřím, že všichni vše zvládneme. Odměnou pro naše děti budou letní dvouměsíční 

prázdniny a pro Vás, rodiče, zasloužené dovolené. Přeji všem, abyste si léto užili všichni na 

pohodu a podle svých představ. Děkuji všem zaměstnancům školy za ochotu vytvářet pozitivní 

pracovní klima. Děkuji Vám všem, kteří nám pomáhali a pomáhají, všem, kteří se stali součástí 

týmu naší školy, všem, kteří nevidí pouze problémy, ale i posuny a úspěchy. 

 

Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

 

Květen 2019 

 
1. 1. + 8. 5. 2019 Státní svátky. 

 

2. 15. 5. 2019 Den proti rakovině – prodej kytiček v okolí školy - 5.B. 

 

3. 15. 5. 2019 od 18:00 konzultace pro pozvané rodiče.  

 

4. 16. 5. 2019 Fotografování tříd. 

 

5. 20. 5. – 24. 5. 2019 Ozdravné pobyty převážně I. stupně. 

 

6. 27. 5. – 31. 5. 2019 Ozdravné pobyty převážně II. stupně. 

 

7. Den slunečních brýlí se uskuteční dne 30. 5. 2019 

 

 
 

Červen 2019  
 

 

1. Dne 12. 6. 2019 se uskuteční TS rodičů budoucích žáků 1. ročníků a přípravné třídy. 

 

2. Závěrečná pedagogická rada připadne na středu 19. 6. 2019 

 

3. Dne 25. 6. 2019 jsme připravili Den pro děti – odpoledne pro děti a rodiče. 

 

4. Dne 26. 6.  2019 se bude konat tradiční soutěžní den Poláčkova Happyáda. 

 

5. 27. 6. 2019 proběhne slavnostní oběd se žáky 9. ročníků + filmové představení dle výběru 

pro zájemce. 

 

6. 28. 6. 2019 – slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 – předání vysvědčení. 

 

7. Nevyzvednutá vysvědčení lze po domluvě vyzvednout během prázdnin, popřípadě v září. 

 

8. Hlavní prázdniny trvají od 1. 7. - 31. 8. 2019. Nový školní rok začíná 2. 9. 2019  


