Spolek rodičů při Základní škole Hlučín – Bobrovníky

Informace 2019/2020

Vážení rodiče,
dovolte mi informovat Vás, že dne 19.09.2019 jsme schválili hospodaření spolku v roce 2018 a byla Vám
předána také informace o stavu financí do dne konání schůze.
Schválili jsme také výši příspěvku na školní rok 2019/2020, a to ve výši 200 Kč/pololetí. Možno hradit každé
pololetí, ale také formou jedné platby.
Platby příspěvku na rok 2019/2020 budou probíhat bezhotovostně na transparentní účet spolku, který je
veden u Fio a.s., č. ú. 2601328959/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a třídu.
Ti z Vás, kteří využívají sociální síť Facebook se mohou přidat ke skupině „Spolek Bobry“ případně také ke
skupině „Bobří stopy“.

Do konce roku jsou plánovány tyto akce:
Čtvrtek 24.10.2019 od 16:00 hodin se v zahradě MŠ uskuteční Drakiáda s uspáváním broučků.
Dráčka, ať si prosím děti přinesou svého. K dispozici bude pro děti svačinka, po které obdrží lampiónek
a půjdeme se společně projít osvícenou cestičkou lesem a uspíme broučky.
Vzhledem k tomu, že procházka lesem bude za šera (tmy) je vhodné, aby menší děti doprovázel rodič.

Pátek 29.11.2019 od cca 16:00 hodin v zahradě KD Bobrovníky se uskuteční Vánoční jarmark.
Po dohodě s pedagogickým sborem již v blízké době bude nakoupen materiál pro výrobu vánočních
dekorací, které budou děti vyrábět ve škole v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činnostech a také
v družině.
Prosím rodiče, aby také doma s dětmi vytvořili dekoraci s vánoční tématikou, případně je možné upéct dle
chuti cukroví nebo cokoli jiného a dát k dispozici pro prodej.
Velmi důležité je zapojení alespoň 3 dalších dospělých osob, které se budou střídat u prodeje výrobků
a budou k dispozici při organizaci.
Jarmark je pořádán Spolkem Bobr klub manželů Jurčkových, kteří veškerý výtěžek z prodeje občerstvení
věnují spolkům rodičů naší základní a mateřské školy.
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Vánoční strom bude v zahradě usazen dne 23.11.2019 – v případě, že můžete pomoci, prosím obraťte se na
paní Marii Jurčkovou.
Pokud je ve Vašich možnostech zapůjčit v den konání jarmarku teplomet na PB, také prosím o informaci.

Ve čtvrtek 05.12.2019 proběhne Mikulášská nadílka a je více, než pravděpodobné, že ji dětem ve škole
nadělí trio Mikuláš, Čert a Anděl.

O akcích, které budou pořádány v roce 2020 Vás budu informovat v průběhu měsíce února, jelikož
je možné, že nyní dojednané termíny se z organizačních důvodů ve škole mohou změnit.

Pevný termín je konání DĚTSKÉHO DNE 2020, který proběhne dne 29.05.2019 v zahradě MŠ.

O termínech akcí Bobří stopy Vás bude průběžně informovat paní Maruška Niedermeierová.

Předem děkuji za Vaši součinnost

Lucie Zapletalová
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