 Návratka: Prosíme, prostudujte časopis, vyplňte návratku a podepsanou vraťte do 15.
9. do školy nebo školky.
(Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte, podělte se s námi o vaše názory.) Děkujeme
První společné třídní schůzky se budou konat 2. 10. 2017 v 15,30 hod, v budově školy.
jméno dítěte/žáka/žákyně:
……………………….......................................................................ročník:....................
 Přihlašuji své dítě do nepovinného předmětu: sborový zpěv
ano x ne
doučování pro děti se spec. vzděl. požadavky
ano x ne
(od 1. 10. bude fungovat 1x týdně) klub zábavné logiky ano x ne, klub čtenářů ano x ne
Mám zájem o přihlášení do těchto zájmový kroužků, které legislativně zajišťuje DDM
Magnet Mohelnice. Poplatek činí 240,- Kč ročně, v případě docházky do dvou kroužků,
zaplatíte za druhý kroužek 120,-Kč (bližší info u vedení školy a vedoucích kroužků). Kroužky
začnou dle zájmu žáků fungovat od října.
 Mažoretky – vedoucí V. Všetičková, Gabriela Jiříčková
 Angličtina 1. stupeň - vedoucí M. Eff. Rychlá (doporučujeme VŠEM žákům!)
 Výtvarný kroužek – vedoucí Lenka Hrabalová
 Kroužek dílny (práce se dřevem) – poptáváme vedoucího (nevíte o někom?)
 Sportovní hry a florbal - poptáváme vedoucího (nevíte o někom?)
 MŠ: logopedie, sboreček, mažoretky (G. Jiříčková.)
Mám zájem o kroužek, který není v nabídce:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Akce, které se uskuteční jen v případě Vašeho vážného zájmu:
* škola v přírodě – jeden týden jarní měsíce (cca 1,5-2tis. Kč); mohou jet i děti z MŠ
(zjistěte si příspěvky od zdrav. poj.)
MÁM X NEMÁM ZÁJEM
* lyžařský kurz (cca 2,5 tis. leden/únor)
MÁM X NEMÁM ZÁJEM
* plavání (duben – červen/pátky, cca 1tis.) MÁM X NEMÁM ZÁJEM
(cena cca 1000,- Kč i s dopravou)
ostatní náměty:………………………………………………………………………………………………………………
(třeba kam na výlet, exkurzi apod.)
 SOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách školy a na
facebooku, s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci
propagace školy v tisku aj. médiích nebo školním časopise.
 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem ZŠ a MŠ Rohle a
Vnitřním řádem školní jídelny. K nahlédnutí jsou v ředitelně, na nástěnce v šatně a na
webových stránkách školy.
 Další připomínky, náměty, návrhy:……………………….............................................................
.................................................................................................................................................
Děkujeme za ně, mohou nás posunout!
podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………….

Časopis ROHLÍK 1. číslo / VIII. ročník

Základní škola a Mateřská škola Rohle,
příspěvková organizace
Září 2017
„A máme tu opět září. Máte úsměv na své tváři?
Že už jste chtěli do školy a plnit si své úkoly?
Snad ano, milí žáci. Těšíme se na spolupráci.
Na dotazy, co vás zajímá, vám odpoví učitelů skupina.
 Představení pracovního kolektivu školy

(webový zdroj: pinterest – upraveno)

Pedagogové:
1. stupeň: 1. a 3. ročník – Mgr. Jana Janků; 2., 4. a 5. ročník – Mgr. Eva Vachutková
2. stupeň: 6. a 7. ročník – Mgr. Pavel Knébl; 8. a 9. ročník – Mgr. Jana Dokoupilová
Ostatní vyučující: Mgr. Lenka Hrabalová (AJ), Mgr. Bc. Marie Eff. Rychlá (AJ 1. st.+HV),
Mgr. Zdeňka Černá (Př + Vo)
Asistenti pedagoga: Mgr. Lenka Hrabalová, Helena Smyčková
Školní družina: Bohuslava Gřundělová
Mateřská škola: Lenka Kotrlová, Dagmar Havlíčková
Asistent pedagoga a chůva: Gabriela Jiříčková
Pracovníci provozu:
školnice, uklízečka - Renata Němcová, Atanasia Fialová
vedoucí ŠJ Marie Suralová, paní kuchařky – Renata Švomová, Atanasia Fialová, Jitka Vachutková
administrativní pracovnice, pokladní: Mgr. Věra Všetičková
Školská rada: Mgr Eva Vachutková, Martin Šindelář, Martina Maulerová
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá
 Projekty:
- Během září se rozbíhají projekty “Školní mléko“ (žáci budou dostávat mléko zdarma a mohou si
v obchůdku kupovat dotované mléko za příznivé ceny) a „Ovoce a zelenina do škol“ (zdarma
dostanou žáci cca 1x měsíčně balíček ovoce a zeleniny).
- Projekt „Moderní ZŠ a MŠ Rohle“, tzv. šablony EU. Škola od
říjne 2016 čerpá finanční prostředky. V červenci jsme poslali
první monitorovací zprávu a ještě jeden školní rok pokračujeme
v projektu. Aktuálně renovujeme bývalou zastaralou
interaktivní učebnu. Snad se od října povede její zprovoznění,
intenzivně pracujeme na dovybavení. Vznikne tak víceúčelová
učebna „KLUBOVNA“ – pro čtenářský klub, klub logiky, angličtinu apod. Už se moc těšíme!
- Začínáme s projektem PPUČ (podpora práce učitelů). V projektu je zatím pouze 12
škol z celé České republiky a naše škola je mezi nimi! Za podpory odborníků se
chceme společně obout do gramotností. V září přijedou odborníci z Prahy a budeme
plánovat nastavení projektu. Cíle jsou zaměřeny na čtenářskou, matematickou a
digitální gramotnost. O průběhu projektu budeme určitě dále informovat.
- I v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém
najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou
zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní
zásoby z angličtiny a z němčiny. Starší žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti,
prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník
volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy
mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje budou nalepeny v
ŽK. Doufám, že portál Proškoly.cz bude dobře sloužit jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 Poplatky:
- školní družina: 200,- Kč za pololetí (platby do konce října, do konce března)
- mateřská škola: 200,- Kč měsíčně (školné neplatí předškoláci)
- Spolek Rohlík: 100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více sour.; do listopadu
- výtvarné pomůcky, pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících; do konce listopadu
 Připomínáme nutnost omlouvání dětí i žáků!!!
Podle zákona je povinností zákonného zástupce nahlásit nepřítomnost žáka ve škole nejpozději do tří
kalendářních dnů (telefonicky, osobně, e-mailem apod.). Poté je nutné zapsat termín a důvod
nepřítomnosti do žákovské knížky. Nezapomeňte si v době nepřítomnosti odhlásit i stravu!
 Škola on-line!
V loňském roce jsme začali aplikaci používat. Máme elektronické třídní knihy i
klasifikaci. Známky se na žádost rodičů do žákovských píší už jen na 1. stupni.
Přístupová hesla pro rodiče a více informací o aplikaci podáme na třídních
schůzkách. S aplikací souvisí i Office 365, který žáci mají zdarma k užívání.
Pro obě (škola On-line i Office 365) platí stejná přihlašovací jména:
prijmeni.jmeno@zsrohle.cz // toto slouží i jako adresa na pedagogické pracovníky školy.
 Novinky! Do většiny předmětů na II. stupni jsme zakoupili učebnice! Akce a aktuální informace
najdete na webových stránkách školy na kalendáři i na facebooku. Nově mají plavecký výcvik zdarma
v rámci výuky žáci 4. ročníku. Rádi bychom pokračovali ve společných akcích s rodiči např. formou
otevřených kavárniček s určitým tématem aktuálním pro MŠ i ZŠ. První kavárnička – společné třídní
schůzky se budou konat 2. 10. 2017 v 15,30 hod. ve škole. Srdečně zveme již nyní!
 Rodičovská akademie
Také Vás budeme informovat o poučných akcích v Zábřehu, které pořádá MAP Zábřeh (loni se mnozí
zúčastnili přednášek Mudr. Pekařové apod.) V letošním roce se chceme aktivně zapojit do kampaně
K dětem s úctou! Můžete o tomto tématu přemýšlet, postupně budeme prezentovat více informací.

 Zprávy z mateřské školy:
Milí rodiče, prarodiče a přátelé MŠ Rohle,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými důležitými informacemi pro školní rok 2017/2018.
Největší novinkou pro rodiče a hlavně děti je nástup nové paní učitelky Dagmar Havlíčkové, která je
dlouhodobým zástupem za p. učitelku Evu Kožouškovou. Další novinkou je asistentka pedagoga a
chůva, Gabriela Jiříčková. Provoz zůstává denně od 7 do 15, 50 hod.
V současné době je provoz MŠ jednotřídní pro děti od 2-6 let. Snažíme se dát dětem prostor pro
hledání vlastních řešení, aby měly možnost naučit se, chtít a zvládnout potřebné samy. S tím souvisí i
podpora samostatnosti při běžných činnostech, tedy postupné zvládnutí základních sebeobslužných
úkonů z oblasti hygieny, oblékání a stravování. Naším největším cílem je, aby naši malou školku
navštěvovaly spokojené, vyrovnané, zdravě sebevědomé, zvídavé a šťastné děti. Za nejdůležitější
považujeme v naší každodenní práci to, že připravujeme děti pro skutečný život a velký důraz
klademe na spolupráci s rodiči, protože ti nejlépe vědí, co se jejich děti potřebují naučit a v čem
zdokonalit.
Co děti ve školce potřebují: Měly by mít ve skříňce jedno oblečení do MŠ, jedno oblečení (hlavně
tepláky nebo kraťasy) na pobyt venku, v teplých dnech pokrývku hlavy na ochranu proti slunci,
pláštěnku, gumáky, náhradní spodní prádlo (v zimě i punčocháče). Všechny věci by měly být
podepsané pro větší přehlednost. Hygienické potřeby zakoupí MŠ, a proto budeme v měsíci září
vybírat 100,-Kč. Předem děkujeme.
I v letošním školním roce budou předškoláci připravováni na nástup do školy podle programu MAXÍK.

Nezapomínáme na spolupráci se základní školou.
V letošním školním roce také připravujeme pro děti, které navštěvují logopedii logopedickou péči
formou kroužku, který se bude konat každé pondělí po obědě.
Nadále budeme pokračovat v pořádání společných akcí pro rodiče a děti. Mezi ně patří grilování,
táborák apod. Hned první táborák s opékáním špekáčků proběhne 18. 9. 2017 v 16.00 a bude
spojen s rodičovskými schůzkami, kde budou rodiče předškoláků seznámeni mimo jiné s organizací
programu MAXÍK. I letos budeme s dětmi jezdit na divadelní představení.
Veškeré dění v MŠ, i na akcích MŠ, bychom chtěly dokumentovat a po písemném souhlasu rodičů
umístit fotky na Facebook.
V MŠ najdete také narozeninový kalendář dětí. Pro oslavence připravujeme nově narozeninovou
oslavu, která nahradí výrobu (sice oblíbených, ale bohužel nezdravých) narozeninových dortů.
Děkujeme za Vaše náměty, podněty a připomínky, které přivítáme.
Lenka Kotrlová, uč. MŠ

 Informace ze školní jídelny: Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin.
Ceny obědů: MŠ 17,- Kč, (6-10let) 23,-Kč, (11-14let) 27,- Kč, nad 15 let 31,- Kč. V době
nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do
jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole,
pokud to situace vyžaduje, paní kuchařky vám jídlonosič i zapůjčí. V dalších dnech nemoci
se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 56,00 Kč. V případě, že žák není na
další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v
plné výši, tedy 56,00 Kč za jeden oběd. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní
kontrole. Stravné i školné se platí nejpozději do pátého dne v měsíci, můžete platit po
dohodě i inkasem. Prosíme strávníky, aby nenosili do jídelny sladkosti a vlastní pokrmy.
Vaříme zdravě, snažíme se, aby vám chutnalo. Dobrou chuť!
kolektiv stravovny
 Zprávy z družiny:
Práce školní družiny je určována požadavky a pravidly volného času. Děti se seznamují s
širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Roční plán ŠD je rozdělen po měsících,
důraz je kladen na sportovní, pracovní, výtvarnou a odpočinkovou činnost.
Přihlášky do ŠD jsou závazné, rodiče děti omlouvají písemnou omluvenkou.
Provoz ŠD je od 11 do 16 hod. Družina je určena hlavně žákům 1. stupně, pokud dovolí
kapacita, mohou navštěvovat i žáci z druhého stupně.
 Co ve škole sbíráme?
Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní prostředí, ve
kterém žijeme. Naše škola je zapojena v projektech a programech Škola
pro udržitelný život a Ekoškola.
Paní vychovatelka velice aktivně působí v projektu Recyklohraní. V rámci
projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče,
baterie, zářivky, úsporné žárovky, mobily, prázdné TONERY do
tiskáren, VRŠKY od plastových lahví. Všechny tyto věci opět zašleme k další recyklaci.
SBÍREJTE s námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát! V minulém školním roce se podařilo
za sběrové body vyhrát notebook do družiny. Na podzim a na jaře probíhá tradiční SBĚR
STARÉHO PAPÍRU. Samozřejmě vyhodnocení nejlepších sběračů bude pokračovat i nadále.
Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, šetříme tím peníze. PEVNĚ
VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, MOC SI TOHOTO VAŠEHO
PŘIČINĚNÍ VÁŽÍME.
 Sběr starého papíru: 26. 9. a 27. 9. 2017 - sběr papíru od 13 do 15:30 hod.
Za utržené peníze bychom chtěli nakoupit hračky a pomůcky do ZŠ a MŠ.

B. Gřundělová

