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Co nás čeká v nejbližší době 
 

01.02. Solná jeskyně- akce ŠD 
02.02. Zážitkový kurz, Střední škola gastronomická - 8. A, B 
02.02. Předškoláci 
02. 02. Focení ročenek 9. ročníků 
07.02. Plavecký výcvik 2. D, E 
07.02. Městská knihovna – Astrid Lindgrenová (3. B, E) 
07.02. Večerní keramika pro dospělé (18, 00 – 20, 00) 
08.02. Solná jeskyně – ŠD 
08.02. KMD – Divadlo ABC – Revue W + V (8. a 9. třídy) 
09.02. Šk. kolo Biologické olympiády – kategorie D 
09.02. Čtení v mateřské školce – 2. A 
09.02. Předškoláci 
10.02. Poslední termín pro odevzdání přihlášek na SŠ třídním učitelům 
14.02. Městská knihovna – Astrid Lindgrenová (3. A, C) 
14.02. Čtení v městské knihovně – 2. E, 4. F 
15.02. Dětský úsměv – 2. A 
15.02. KC Zahrada – Indiánská pohádka – ŠD 
16.02. Ski areál Chuchle – 3. C 
16.02. Čtení v mateřské školce – 2. A 
16.02. Předškoláci 
21.02. Jeden za všechny, všichni za jednoho – šikana není hra – 3. A, C 
21.02. Městská knihovna – Astrid Lindgrenová (2. C, 3. D) 
22.02. Divadlo U Hasičů – Princ Bajaja – 4. A, B, C, D, E, F 
22.02. Toulky č. 6 – Dům vláčků – akce ŠD 
23.02. Planetárium (Vesmír kolem nás) – 2. třídy 
23.02. Čtení v mateřské školce – 2. A 
23.02. Předškoláci 
28.02. Městská knihovna – Ilustrace – 5. A, C 
28.02. Karneval Ve vodním království – ŠD 
03.03. Reprezentační ples ZŠ Campanus – TOP Hotel Praha 
13.03. – 19.03. Jarní prázdniny – snad bude dost sněhu ☺ 
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Domestos pro školy – výsledky soutěže 
 

Vážení rodiče a přátelé školy, 
velmi Vám děkujeme za Vaši podporu 
v soutěži Domestos pro školy. 
Podařilo se, naše škola je na prvním 
místě. Vyhráli jsme rekonstrukci WC 
v celkové ceně 200 000,- Kč. 
Děkujeme za Vaše hlasování, nákup 
produktů, vkládání účtenek. Díky 
Vám budou moci děti používat 
moderní, čisté a funkční toalety. 

 

Spolek rodičů při Základní škole Campanus 
 

Vedení Spolku rodičů žádá o zaplacení příspěvku rodičů ve výši 300,- Kč na 
druhé pololetí školního roku 2016/2017 (Jarní dílny, oslava Dne dětí, ocenění 
nejlepších žáků, reprezentační ples, karneval, pronájmy KC Zahrada,…)  
a o příspěvek na anglického lektora ve výši 700,- Kč na období únor až červen 
2017. Oba příspěvky budou vybírat třídní učitelé, prosíme o zaplacení  
do 24. února.  

 

Reprezentační ples ZŠ Campanus  
 

 
 

Vstupenky na 5. reprezentační ples ZŠ Campanus jsou v prodeji pro 1. a 9. 
třídy u třídních učitelů, pro ostatní zájemce u paní hospodářky Povolné. Cena 
vstupenky k sezení – 250,- Kč; cena vstupenky na stání – 150,- Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení rodiče a přátelé školy, 
naše škola byla Asociací školních sportovních klubů České republiky pověřena 
k uspořádání republikového finále florbalového turnaje, které se uskuteční ve 
sportovních halách Jižního Města v termínu 21. – 22. března 2017. Jedná se  
o turnaj základních škol, tohoto finále se zúčastní cca 16 družstev, tj. cca 300 
dětí z celé ČR. ZŠ Campanus bude v soutěži zastoupena dvěma sportovními 
týmy (chlapci, děvčata). Předpokládáme, že akce bude zajímavá nejen pro 
rodiče zúčastněných žáků, ale i pro ostatní veřejnost.             
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci republikového významu, vyžaduje 
příprava a realizace zvýšené finanční nároky, které škola není schopna hradit 
z vlastních zdrojů. 
 

Proto si Vás či Vaši firmu dovolujeme požádat o pomoc – finanční či 
materiální podporu.  
 

Poděkováním za Vaši pomoc může být zveřejnění loga Vaší společnosti na 
propagačním materiálu a umístění reklamního banneru u hrací plochy, popř. se 
můžeme domluvit na jiné formě spolupráce. 
 

Děkujeme, budeme rádi za jakoukoli podporu. 


