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Školní zpravodaj DUBEN 2018                                                                                                
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz 

web: www.czsborohradek.cz 

Co se stalo v březnu 

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy                

v těchto soutěžích: 

 Recitační soutěž Dětská scéna, okresní kolo, 3 žáci 

 Zimní pětiboj, okresní kolo, 14 žáků 

 Zimní pětiboj, krajské kolo, 5 žáků, Klára Susová se 

umístila na krásném 3. místě 

 Matematický klokan, mezinárodní nepostupová soutěž,  

10 žáků 

 

Škola zakoupila zcela nový microbus Renault TRAFIC bílé barvy, 

který bude dodán v měsíci dubnu. 

 

6. dubna – Vzdělávací ekologický program pro žáky, 8,10 – 9,00 

pro 1. a 2. třídu, v 9,00 - 9,40 pro 3., 4., 5. třídu. Ostatní hodiny se 

žáci učí dle běžného rozvrhu. Více informací naleznete na 

www.tondaobalnacestach.cz 

 

7. dubna  - Zápis žáků do 1. třídy, 9,00 – 11,00 hodin. Vezměte 

s sebou rodný list dítěte a OP zákonných zástupců. Těšíme se na 

Vás! 

 

16. dubna – Rodičovské schůzky 15,00 – 17,00. Učitelé a asistenti 

pedagoga Vám podají informace o prospěchu a chování 

Vašich dětí.  

 

23. dubna – svoz pomerančové kůry, pomerančovou kůru 

vykupuje farmaceutická firma za účelem výroby léků a 

kosmetiky. Prostředky, které škola získá, budou použity na nákup 

odměn pro žáky na pobyt v přírodě 

 

 

 

Nadcházející události 

 7. 4. 2018 

 Zápis žáků do 1. třídy 

 

 16. 4. 2018 

   Rodičovské schůzky 

 

 25. 4. 2018 

  Sběr papíru 

 

 30. 4. 2018 

 Ředitelské volno 

      

 

        

 

 

 

      

 

 

 

 

http://www.tondaobalnacestach.cz/
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25. dubna – McDonald´s Cup, Rychnov nad Kněžnou, vybraní žáci tento den pojedou na 21. ročník 

největšího fotbalového turnaje v ČR  

 

25.dubna – Sběr papíru, – kontejner na starý papír bude přistaven vedle školy  od 7.00 – 14.00 hod. 

– sběr prosím podepište 

 

30. dubna – pondělí bude ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

 

1. května  - státní svátek, Svátek práce 

 

 
 

Pobyt v přírodě 25. - 28. 06. 2018 v Alfa  Resortu v Deštném v Orlických horách  

 

Letos proběhne čtyřdenní pobyt v tomto krásném horském středisku uprostřed lesů.  Po návratu si v 

pátek rozdáme vysvědčení za školní rok 2017/2018 a po mši svaté se rozejdeme  na letní prázdniny.  

Částka, kterou budete platit činí 1300,- Kč včetně ubytování, dopravy a stravy (snídaně, svačina, 

oběd, svačina, večeře, pitný režim). Částku uhraďte do 1. 6. 2018 

Škola získala grant z programu Renovabis na doplacení pobytu pro každého žáka se svým projektem 

“Jdeme proti proudu”. Jedná se o program prevence rizikového chování, šikany     a podpory 

klimatu třídy a školy.  

Alfa resort je rekreační zařízení hotelového typu, kde je vnitřní vyhřívaný panoramatický bazén, 

tenisové kurty, stolní tenis, volejbalové hřiště, dětské hřiště, foot golf atd. Vaří zde kuchař, který vařil v 

restauraci, jenž vlastní Michelinskou hvězdu. Všechny vyjmenované aktivity budeme mít v ceně.  

 

Program a dohled zajišťuje škola. Program bude tematický, doprovázený celou řadou her a soutěží. 

Téma pobytu je do poslední chvíle tajné, specifické vybavení (kostým…) Vám sdělíme v květnovém 

zpravodaji. Více informací o resortu na www.alfaresort.cz. Žáci budou ubytováni ve 2 – 4 lůžkových 

pokojích/apartmánech.  

 

Vzhledem k povaze a účelu pobytu žádáme rodiče, aby svým dětem tento pobyt umožnili. Přejeme 

si, aby jeli všichni žáci. V případě nepříznivé finanční situace se budeme snažit získat další prostředky 

a jednotlivé děti finančně podpořit z jiných zdrojů. Informujte, prosím, třídní učitele na rodičovských 

schůzkách nebo na tel. čísle školy. Děkujeme! 

 

Přejeme Vám příjemně strávený čas s Vašimi dětmi o velikonočních prázdninách a těšíme se na Vás 

na rodičovských schůzkách! 

 

 
 

 

  

http://www.alfaresort.cz/

