
online setkání s rodiči
3. června 2021



Poznámky k rodičovské schůzce 3. 6. 2021

● lístek se známkami v žákovských knížkách žáků, nalepen ve středu 2. 6. (podepsat, případné 
konzultace k známkám - dohodnout s třídními učitelkami)

● hodnocení na vysvědčení - známky (uzavření známek do 23. 6.) + barevné slovní
● focení (příští týden 10.6. )
● rozdávané bezplatné dotované mléko a ovoce - upozornění na plýtvání
● příprava na nový školní rok - rozdělení tříd - 7 nových prvňáčků; úprava školních dokumentů a 

výuka podle nového školního programu s prvky výuky 1x za měsíc - Výuka venku - projektový 
den, upřesnění v září 

● Mgr. Fettersová - příští školní rok možnost psychologické konzultace přímo ve škole
● sponzorství zvířátka ve Wenetu



● ukončení školního roku - středa 30. 6. (společné, za příznivého 

počasí u lipky na návsi) - rozloučení s dětmi v 8 hod, ukončení v 

9,30; provoz družiny a oběd zrušen.

● prázdninová družina (1. 7. a 2. 7. - od 7:00 do 15:00) - přihlášky do 

18. 6.,podmínkou provozu prázdninové družiny je účast alespoň 5 

přihlášených dětí ze všech roč. 1.- 5 .



                 Akce, které se nám povedly 

● úspěšné přijetí všech přihlášených žáků na 
gymnázium Broumov

● Zelňačka na školní zahradě
● Den s pejsky
● výlet 5.roč.- po okolních firmách



více inofrmací na obrázcích FB- 
https://www.facebook.com/zsmssuchydul















Akce, které nás čekají

15.6. turnaj ve vybíjené
17.6. výlet Wenet Broumov MŠ  1 + 4.roč.
18.6. Den zvířat
24.6. Den pokusů
24.+  25.6.  nocování dětí 1. - 4. ročníku ve škole - upřesní třídní 
učitelky;
25.6. úklid školy, s sebou velkou tašku na výkresy a materiály, 
přivést památkový šanon k založení pracovních listů 2.-5.roč.
28.6. sportovní olympiáda
29.6. výlet na Slavný s obědem



Akce 5.roč. - rozlučkové
7.- 8.6.  nocování s páťáky ve škole, v úterý následuje vaření na chaloupce v Pěkově od 9 hod, návrat 
kolem 13 hod.

9.6. výlet Jiráskova chata na Dobrošově, rozhledna Nový Hrádek, návrat do školy na oběd ve 12 hod. 

17.6. celodenní výlet Adršpach- upřesní tř. uč. 

21.6. představení školy mladším budoucím prvňáčkům 15,30 hod

23.6. celodenní výlet polsko Kowary+ Karpacz, návrat kolem 17 hod, s sebou cestovní doklad

Během června třídní stužkování, kresba portrétů spolužáků, natočení videa na rozloučenou, výroba 
fotoknihy.



Slavnostní ukončení školního roku 

ve středu 30. června 2021 v 8 hod na návsi
Hurá prázdniny!
Poděkování všem pracovníkům

školy, rodičům i dětem.

Klidné, rozmarné léto


