
Zprávy z rohelské školy  
Prázdniny jsou nenávratně za námi a ve škole je již opět živo. Začátek 
školního roku bývá hlavně pro ty nejmladší školáčky plný nadšení a těšení. 
Přeji nám všem ve škole, aby nám načerpaná pozitivní energie z prázdnin 
dlouho vydržela. 
 Již tradičně proběhlo první den slavnostní zahájení za přítomnosti pana 
starosty. Proběhla i konstruktivní debata o budoucnosti naší školy, lépe 
řečeno o zachování druhého stupně. Prozatím zůstává současná 

organizace školy. Za nezanedbatelnou podporu patří vedení obce velký dík.  
O tom, co se chystá a co je nového v tomto školním roce se rodiče a žáci seznámili prostřednictvím 
letošního prvního čísla školního časopisu Rohlík. Novinky a nejaktuálnější informace jsou dostupné na 
našem webu: www. zsrohle.cz. I v tomto příspěvku nabízím několik důležitých informací. 

 Představení pracovního kolektivu školy 
Pedagogové: 1. stupeň: 1., 2, a 3. ročník – p. uč. Mgr. Eva Vachutková; 4. a 5. ročník – p. uč. Jana 
Balcárková; Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 
2. stupeň: 6. a 9. ročník – p. uč. Mgr. Jana Neumannová; 7. a 8. ročník – p. uč. Bc. Jiřina Kaplanová; 
Anglický jazyk – p. uč. Mgr. Pavla Hrubá 
Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 
Mateřská škola: paní učitelky Miroslava Suralová a Marie Suralová 
Pracovníci provozu: administrativní pracovnice, hospodářka – paní Mgr. Věra Všetičková; účetní: paní 
Lenka Kunčarová; ZŠ – pan Josef Flášar, paní Renata Němcová, MŠ – paní Dagmar Ulrichová; vedoucí 
ŠJ – Věra Drozdová, paní kuchařky: Jitka Vachutková, Romana Schreierová 
Školská rada: p. Radek Majer DiS, p. Martina Maulerová, Mgr. Eva Vachutková  

 Informace ze školní jídelny 
Pokud máte zájem odebírat obědy ze školní jídelny, přihlaste se u paní vedoucí stravovny. Příznivé 
ohlasy jsme od Vás zaznamenali s jídelníčkem na webových stránkách, děkujeme za ně. Nově jsme od 
října zavedli možnost placení za stravu bezhotovostně, formou inkasa. Stačí si ve stravovně 
vyzvednout a vyplnit tiskopis. Pokud máte námět či přání v oblasti stravování, obraťte se na vedoucí 
stravovny nebo ředitelku školy 

 Zájmové kroužky a mimoškolní činnost 
Od října začnou fungovat zájmové kroužky, které na naší škole zajišťuje DDM Mohelnice. Mohou se 
zúčastnit i děti, které nenavštěvují naši školu. Nabízíme kroužek sportovní, pod vedením p. uč. 
Kaplanové, mažoretky pod vedením paní Všetičkové. Rodičům žáků prvního stupně vřele 
doporučujeme kroužek angličtiny. Děti tak mají možnost zábavnou formou lépe poznat cizí jazyk. 
Kroužek bude probíhat ve dvou skupinách. Pro děti 1., 2. a 3. ročník, druhá skupina 4. a 5. ročník. 
Aktuálně jsme získali do kroužku vynikající pomůcky a učebnice od Nové školy. Kroužek výtvarné 
výchovy (keramiky) je tradiční, nově jej povede paní Zdeňka Míčová z Klopiny. Další informace 
ohledně kroužků získáte u vyučujících a vedení školy. 

 Akce školy, které nás čekají v nejbližším období 
- Ukliďme svět + Podzimní sběr starého papíru (v říjnu dle počasí – viz plakáty). Smyslem 
akce není pouze uklízet, ale přimět a zamyslet se nad stavem životního prostředí.  
Můžete se zúčastnit s námi! 

 - HALLOWEEN aneb dýňobraní po Rohelsku a třídní schůzky. (Pozor, změnili 
jsme termín na 31. 10. - středa - blíže k „dušičkám“) CHYSTEJTE DÝNĚ!!!  
TĚŠÍME SE NA VÁS SPOLEČNĚ S RODINNÝM CENTREM ROHLÍČEK! 
 

 Závěrem 
Těším se na společná setkání s Vámi dle motta našeho Školního vzdělávacího programu Na cestě: 
 „Na cestě k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.“ 

Přeji Vám všem nádherný prosluněný barevný podzim. Marie Rychlá, ředitelka školy  
 


