
 Časopis ROHLÍK 3. číslo / VII. ročník 
 Základní škola a Mateřská škola Rohle 

Leden 2017 
sepsala ředitelka školy Marie Effenberger Rychlá 

Milí žáci, rodiče, 
je za námi polovina školního roku, brzy si žáci přinesou domů 

Výpisy vysvědčení. Veškeré informace ke klasifikaci a chování za 

celé pololetí najdete na www.skolaonline.cz, případně dle potřeby 

nabízíme konzultace v pondělí od 14,30 – 15,30 hod. Pokud se Vám nedaří na školu online přihlásit, 

kontaktujte mne. Rádi se s Vámi uvidíme na Rodičovské akademii – máte-li zájem, přihlaste se 

organizátorům MAP Zábřežsko, případně našim pedagog. pracovníkům. Můžeme zajistit koordinaci 

dopravy. Více informací viz plakátek MAP Zábřežsko na následující straně. Využijte, že je velmi 

přínosná akce zdarma! 

Co nás v dohledné době čeká: 

- 31. 1. Výpis vysvědčení 

- 3. 2. Pololetní prázdniny (škola uzavřena, školka pouze dopolední provoz) 

- 3. a 4. 2. Rodičovská akademie – Kino Retro Zábřeh 

- 26. 2. Maškarní karneval 

- 27. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny (ZŠ uzavřena, MŠ normální provoz) 

- v únoru školní kola soutěží (přehlídek) v recitaci a zpěvu 

- Lyžařský pobyt pro rodiče a děti - Hynčice Stará škola 13. – 15. březen pouze pokud bude sníh 

(ubytování na den + plná penze 400 + skipas na 3 dny 660,- Kč + cesta cca 200,- Kč; vybírat budeme 

1 800,- Kč, hlásit se můžete u třídních učitelů, záloha 500,- Kč dokonce ledna) 

- od února začínají kroužky Klub čtenářů pro I. a II. stupeň (vedoucí: M. Eff. Rychlá aj. Balcárková), 

cílem kroužků je vzbudit zájem o četbu, knihy a literaturu vůbec. Kroužek Florbalu povede pan 

Jedelský a bude veden pod DDM Mohelnice. Nabízíme i kroužek Výtvarný, děti se mohou hlásit u 

nové paní učitelky Mgr. Hrabalové. (Paní učitelka nastupuje nově po panu učiteli Mgr. Půdovi, bude 

učit na II. stupni hlavně Angličtinu a Výtvarnou výchovu.) 

Naše úspěchy: 
Jsme šestí v republice! Hejtmanův pohár, je soutěž, jejímž cílem je u dětí a mládeže podpořit 

zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Jedná se o překování tzv. Opičí dráhy - 

takže nic složitého a nemožného. A nejde tak ani o vítězství jednotlivců, ale o zapojení všech dětí do 

soutěže. Postavení školy v žebříčku nezáleží na výsledcích, ale především na aktivitě co největšího 

počtu žáků! Pokud se vše zdokumentuje, jsou body navíc. Děkujeme paní učitelce Lucce Paraska! 

Zvýšení ceny za stravu 

Od roku 2010 dosud jsme stále drželi stejnou finanční částku za obědy. Sami víte, že ceny potravin se 

mnohokrát zvýšily. Nezbylo nám tedy než se přizpůsobit trhu, ceny v MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky se 

zvýšily cca o 10% (od 3,- do 5,- Kč). Doufám, že nám i přes toto nutné opatření zachováte přízeň.  

Novinka! V době prázdnin můžete čerpat dotovaný oběd pro své děti (ne v době ředitelského volna  

a v době nemoci!). 

Návratka: Prosím, zde odstřihněte a odevzdejte třídním učitelům, my tak víme, že se k Vám informace dostaly.  
Rodičovské akademie se    zúčastním   x nezúčastním  x  nevím 
Dostali jsme podnět, aby škola od září 2017 začínala v 8 hod. – prosíme o vaše vyjádření: 
SOUHLASÍM     X NESOUHLASÍM      X NEVÍM 
Další návrhy, náměty………………………………………………………………………podpis:  

 

 
 

http://www.skolaonline.cz/

