Vážení rodiče, čtenáři našich stránek,

3. 9. jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. Počasí nám moc nepřálo, proto jsme se před
deštěm výjimečně uchýlili do tělocvičny.
14 žáků I. třídy představila třídní učitelka Mgr. Kateřina Krobová, seznámili jsme se
i s novými žáky z jiných tříd. Školní rok jsme zahájili s celkovým počtem 167 žáků v základní
škole a 59 dětí v mateřské škole.
Představeny byly i nové paní učitelky - Mgr. Danuše Šťáhlavská, Mgr. Petra Hasalová,
Mgr. Hana Šindlerová a sl. asistentka Michaela Seidertová.
V současné době jednáme o skladbě zájmových kroužků. Pokračovat ve své činnosti bude
hudební kroužek, kroužek keramiky, střelecký kroužek, Klub mladého diváka, sportovní
kroužek, kroužek florbalu. Další kroužky se budeme snažit sladit s časovými možnostmi
pedagogů a vedoucích z řad veřejnosti.
Od druhého pololetí zahájí činnost badatelský klub, klub logických a deskových her, klub
konverzace v cizím jazyce v rámci projektu Chceme se zlepšovat II ( OP VVV – výzva 63).
Máme v plánu uskutečnit již tradiční vystoupení žáků (Luženská nota, školní akademie).
Uspořádáme vánoční jarmark, lyžařský výcvik žáků VII. - IX. třídy, plavecký výcvik pro žáky
I. stupně ( bazén Tuchlovice ).
Od 10. do 14. 9. se žáci VII. -IX. třídy zúčastní poznávacího zájezdu do Anglie.
Od 1.9. jsme po kalkulaci cen přistoupili ke zdražení obědů a svačin. Ceny potravin, vody,
energií narůstají. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny. Nové ceny jsou uvedeny
v sekci školní jídelna.
Termíny :
17.9.2018

končí vyučování po skončení pietního aktu u
ve světových válkách (Pěkná) přibližně v 10.00 hodin.

20.9.2018

se koná plenární schůze rodičů spojená se schůzí SRPŠ ( 16.00 hodin, učebna
č.13), rodiče žáků I. třídy již od 15.30 hodin v učebně č.6.

Termíny třídních schůzek : 27. 11. 2018, 30. 4. 2019
Srdečně vás na všechny školní akce zveme.

V Lužné 3.9.2018

Miroslava Pechová

pomníku

padlých

