
Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067  březen – duben 2020 

 

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 

školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Za námi jsou 

pololetní i jarní prázdniny, nezadržitelně se blíží jaro a velikonoční 

prázdniny.  

Dovolte mi, abych Vám popřála klidné jarní měsíce. 

 

Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

 

Březen 2020 

 
1.  4. 3. 2020 od 17:00 se uskuteční poslední Den pro předškoláky. Dopoledne proběhne 

Poláčkovské rojení pro děti z mateřské školy Fillova. A od 9:00 – 13:00 hodin je škola 

přístupna tradičnímu Dni otevřených dveří. V tento den se budou vydávat Zápisové lístky 

zákonným zástupcům žáků 5., 7. a 8. ročníků od 13:00 do 16:30 hodin. 

 

2. V týdnu od 14. 3.  do 20. 3. 2020 se uskuteční lyžařský výcvik přihlášených žáků II. stupně. 

 

3. 18. 3. 2020 si Vás dovolujeme pozvat na třídní schůzky od 18:00, Klub rodičů od 17:00 

hodin.  

 

4. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020 se uskuteční lyžařský výcvik přihlášených žáků 2. A a 4. A. 

 

5. 27. 3. 2020 si žáci 5. – 9. ročníků v projektu Obrácená škola mohou vyzkoušet úlohu učitelů. 

V odpoledních hodinách začne tradiční akce pro žáky 1. tříd Noc s Andersenem. 

 

6. V průběhu tohoto měsíce si workshopy v Národním pedagogickém muzeu připomeneme 

odkaz J. A Komenského. 

 

7. Abeceda peněz třídy 4. A pod záštitou České spořitelny se uskuteční 31. 3. 2020 od 14:00 - 

17:00 hodin v prostorách České spořitelny. 

 

 

 

 

Duben 2020 

 

1.  Dne 1. 4. 2020 Den v modrém – podpoříme děti s PAS. 

 

2. Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 1. 4. - 2. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin.  

 

3. Na čtvrtek 9. 4. 2020 připadají velikonoční prázdniny, na které navazují státní svátky, žáci se 

vrací do školy v úterý 14. 4. 2020. 

 

4. Pedagogická rada k ¾ školního roku se uskuteční dne 15. 4. 2020. 

 

5. Tradiční Čarodějnice – zábavné odpoledne pro děti a rodiče se 

uskuteční 29. 4. 2020. 

 


