
Informace pro rodiče 

 

V pátek 9. 5. jedou vybraní žáci do Slatinic na okrskové finále fotbalového turnaje Mc 

Donald´ s cup. S sebou si vezmou sportovní oblečení a obuv, pití, svačinu. Žáci přijdou na 

8:00h. do školy.  

Seznam účastníků fotbalového turnaje ve Slatinicích: Pavel Mazur, Josef Svoboda, Adrian 

Krajzinger, Radek Kučera, Ondra Koupil, Frederica Hradilová, Lukáš Indrák, Jan Indrák, Denis 

Halouska. 

V pátek 9. 5. proběhne sběr papíru. Prosíme o zapůjčení vozíků pro děti. Děkujeme. 

V pátek 9. 5. 2014 se v místní sokolovně uskuteční divadelní představení k oslavě svátku 

matek. Vybrané děti budou pomáhat s organizací před začátkem představení. Sraz bude 

v 17:30hod. v sokolovně. Kluci by měli mít oblečené tmavé kalhoty nebo rifle a bílé nebo 

světlé triko bez nápisu nebo košili. Holky by měly mít šaty nebo sukni. Po začátku 

představení asi v 19:00h. děti odvedeme domů.  

Vybraní žáci na pomoc k svátku maminek: Jan Indrák, Jan Pastorek, Roman Dvořák, Tadeáš 

Salaquarda, Josef Svoboda, Anička Zatloukalová, Stela Spáčilová, Sylva Bieliková, Eliška 

Kryštovská, Enny Mahdalová. 

 

V pondělí 12. 5. reprezentují 4 žáci( Kristýna Macháčová, Anna Zatloukalová, Jan Pastorek, 

Jan Indrák ) naši školu v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou pořádá 

centrum Semafor Olomouc. S sebou musí mít: kartičku pojišťovny, helmu na kolo – jen kdo 

chce ( pokud nebude mít svoji, bude zapůjčena), sportovní oblečení a obuv, pití. Stravování 

pro všechny účastníky zajišťuje pořadatel. Žáci pojedou do Olomouce autobusem v 7:12h. 

Sraz v 7:00h. u školy. Žáci pojedou s paní učitelkou K. Ježkovou.  

 

V úterý 13. 5. 2014 se zúčastní 4 žáci školy( Jan Pastorek, Roman Dvořák, Lukáš Indrák, Nicol 

Mazurová) bowlingového turnaje škol BOTUŠ 2014 v OC Galerii Šantovka v Olomouci. Žáci 

nemusí mít sportovní oblečení, dá se hrát v libovolném volném oděvu. Bowlingová obuv 

bude žákům zapůjčena. S sebou si žáci vezmou svačinu a pití. Žáci pojedou do Olomouce 

autobusem v 7:12h. . Sraz v 7:00h. u školy. Žáci pojedou s paní učitelkou K. Ježkovou.  

 

 


