
12.11.2019 

Školní žákovská rada 
 

Stejně jako každým rokem u nás ve škole proběhne sběr papíru. Proto prosíme všechny 

rodiče a žáky, aby papír odevzdávali:  

● pokud možno zvážený 

● ideálně svázaný provázkem 

● výrazně popsaný: třída a váha 

 

Po dlouhé době se možná k nám do školy zase vrátí koloběžky a kola. Pro jejich uskladnění 

se vybrala místa v areálu školy. K dispozici budou nové stojany jak pro koloběžky tak i pro 

kola. Přesto by si měli žáci určitě své(á) koloběžky či kola zamykat a být ohleduplní 

k ostatním. 

 

O podzimních prázdninách se nám na školním pozemku stala nemilá věc. Ve slamněné 

učebně, kterou si postavily děti z Montessori, někdo rozbil některá okna a zničill interiér 

budovy. Celý případ již řeší Policie ČR. Pokud byste něco věděli nebo něco zaslechli, 

nebojte se to oznámit ředitelství školy. 

 

Po roce se nám vrací Muzikanti Na Beránku. 2.12. i 3.12 bude koncert pro žáky. 3.12. bude 

koncert pro veřejnost v tradičním čase 17 hodin 17 minut. Akce se bude konat v aule. 

 

11.12. v 18:00 se před školou uskuteční akce Česko zpívá koledy. O tom, co se bude zpívat, 

můžete hlasovat na webových stránkách Českého deníku: ceskozpivakoledy.cz . Po akci 

bude mít žlutá a modrá družina vánoční besídku, takže neváhejte a přijďte si zazpívat. 

Budeme rádi, když dorazíte. Loni měla akce velký úspěch. 

 

Jak všichni víme, ve školní jídelně dostáváme skoro ke každému jídlu ovoce či zeleninu. 

V poslední době se stává, že se jídlo, které by se mělo sníst v jídelně, nachází na chodbách 

i mimo areál školy. Každý, kdo si vezme ovoce nebo dezert, by je měl sníst už v jídelně. 

Ten, kdo ví, že ji jíst nebude, ať si nebere. Pokud se toto bude dít dál, nebude se smět 

vynášet jakékoliv jídlo ze školní jídelny. 

 

Místo již dávno nepoužívaných volejbalových hřišť vyrostly na pozemku školy nové dřevěné 

přístřešky badatelské zahrady, ve kterých by se mělo v budoucnosti vyučovat a které budou 

využívat děti ze školní družiny. 

 

zástupci žáků 9.A 


