
Hlasatel ZŠ Poláčkova 1067 leden – únor 2022 
 

 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

dovolte mi, abych Vám popřála do nového roku 2022 hlavně 

pevné zdraví, hodně lásky, kapičku štěstí a moře 

spokojenosti. 

Ať všechny dny nového roku jsou časem pohádek s dobrým 

koncem a zlatým písmem napíšou do knihy všech osudů 

nejeden šťastný řádek. 

 

Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

 

Leden 2022 

 
1. Nástup do školy po vánočních prázdninách je v pondělí 3. 1. 2022. 

 

2. Den pro předškoláky se koná dne 5. 1. 2022 od 17: 00 hodin. 

 

3. LVVK pro žáky 8. - 9. tříd od 16. 1. 2022 do 21. 1. 2022 

 

4. První pololetí bude zakončeno jednáním pedagogické rady, která zhodnotí prospěch a 

chování žáků dne 19. 1. 2022 

 

5. 19. 1. 2022 proběhne informační schůzka s rodiči k přijímacímu řízení – časy pro jednotlivé 

skupiny budou upřesněny (pokud dovolí epidemiologická situace). 

 

6. 31. 1. 2022 všichni žáci obdrží výpis vysvědčení a přihlášky na SŠ žáci 5., 7. a 9. ročníků. 
 

7. Župánkový a pyžamkový den plánujeme na 31. 1. 2022.   

 

                                                                                                          

 Únor 2022 
 

1. Den pro předškoláky se uskuteční 2. 2. 2022 od 17: 00 hodin. 

 

2. Pololetní prázdniny budou v pátek 4. 2. 2022        

 

3. Masopustní rej plánujeme dne 25. 2. 2022 – pro 0. – 3.třídy dopoledne. 

(pokud dovolí epidemiologická situace) 

 

 

 

Co nás trápilo a trápí? 

Velká nemocnost a dlouhodobé pracovní neschopnosti, které se snažíme řešit. 

 

Co se nám podařilo v závěru roku 2021? 

Podařilo se nám vyměnit zastaralé skříně v učebnách I. stupně. Na II. stupni byly skříně 

v kmenových třídách nahrazeny policovými sestavami. 

Zakoupili jsme pro žáky pro volný čas kroket, volejbalové míče a sadu na KIN-BALL.  

Do multimediální učebny jsme zajistili bee-boty, sluchátka. Třídy I. i II. stupně jsme dovybavili 

novými interaktivními tabulemi.  

Pořídili jsme nové lavičky na hřiště a ve spolupráci s Klubem rodičů herní prvky na hřiště pro  

I. stupeň. Realizace proběhne v jarních měsících. 

Velmi děkuji za spolupráci členům Klubu rodičů a všem, kteří nás podporovali a dokázali mít 

pochopení i pro drobné nedostatky. 

 

 


