
Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067 září – říjen 2019 

 

   
 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

letní prázdniny skončily a začal nový školní rok. Věřím, že stejně jako v minulých letech bude 

založen na vzájemné spolupráci a vytváření pozitivního klimatu školy. Doufám, že se nám podaří 

naplnit cíle našeho školního vzdělávacího programu „poznat, pochopit a tvořit“ ke spokojenosti 

všech. V letošním roce bychom se rádi zaměřili na dva školní projekty: 30. výročí od sametové 

revoluce a 350 let od úmrtí. J. A. Komenského. 

O letních prázdninách jsme nezaháleli. Dali jsme vymalovat většinu tříd i chodeb, repasovat 

schody, umýt okna, instalovat další interaktivní tabuli. Díky celoroční sbírce a příspěvku Klubu 

rodičů jsme pořídili podium. Stejně jako v minulých letech budeme pokračovat v 

projektu Šablony II, Výzvě 37 a nově v projektu Inkluze. Zapojili jsme naši školu i do programu 

Komunikace škol a Celé Česko čte dětem a navázali jsme spolupráci s Klokánkem. 

Zcela nově začínáme s elektronickou žákovskou knížkou, ale zůstane i papírová verze. 

Přeji si, aby školní rok 2019 – 2020 byl pro všechny rokem úspěšným a těším se na vzájemnou 

spolupráci. 

Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

Září 2019 

 
1. Zahájení školního roku a třídní schůzky 1. ročníků a přípravné třídy se uskuteční 2. 9 .2019  

 

2. 5. – 6. 9. 2019 proběhne koheze (adaptační kurz) žáků 5. ročníků 

 

3. Pedagogická rada a třídní schůzky se uskuteční dne 18. 9. 2019. Třídní důvěrníci se sejdou 

ve sborovně školy v 17:00 hodin, od 18:00 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách. 

 

4. 25. 9. 2019 bude Den klobouků – rozloučení s létem.  

 

5. Každoroční svatováclavské vítání podzimu se bude konat dne 26. 9. 2019 

 

           

Říjen 2019 

 

1. Zahájení činnosti zájmových útvarů začíná 1. 10. 2019 

 

2. Den pro předškoláky se uskuteční 9. 10. 2019 od 17:00 hodin. 

 

3. Den barev České republiky proběhne 25. 10. 2019. 

 

4. Podzimním prázdninám patří termín od 29. - 30. 10. 2019 

 

5. Ředitelské volno bude ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 

 
 

6. Ve dnech 26. – 27. 10. 2019 proběhne na naší škole festival ezoterických a duchovních 

směrů Miluj svůj život (www.festivalmilujsvujzivot.cz/). Všichni jste srdečně zváni. 

 

http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/
http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/

