
Časopis „ROHLÍK“ 1. číslo / III. ročník 

Základní škola a mateřská škola Rohle 
září 2012 

Není to tak dávno, co jsme se společně slavnostně 

loučili s deváťáky a školním rokem 2011/2012. Dnes jsme slavnostně zahájili nový 

školní rok a současně s ním ve škole přivítali nové prvňáčky. Přeji jim, aby jim to 

krásné „těšení se“ do školy vydrželo co nejdéle. Moc přeji všem žákům, ať se jim ve 

škole líbí a mají radost ze svého vzdělávání.  

Ráda bych Vám představila všechny zaměstnance 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 – paní Mgr. Věra Všetičková 
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  

Milí rodiče, 
velice si vážíme toho, že Vaše děti navštěvují naši školu. Pevně věříme  
a budeme se snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali. Všichni jsme rádi, že 
je pro tento školní rok ještě zachována organizace prvního i druhého stupně, 
jak jsme zvyklí. Pokud budete mít nějaký problém, námět, připomínku, 
nebojte se ozvat. Přijďte osobně nebo telefonujte, mailujte. Telefon: 
731657888, 583254019, e-mail: zsrohle@seznam.cz , web: www.zsrohle.cz 
  Na dobrou spolupráci se těší Marie Rychlá, ředitelka školy 

 SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME!!!  
Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní 

prostředí, ve kterém žijeme. Naše škola je součástí projektů 

a programů Škola pro udržitelný život a Ekoškola.  

Paní vychovatelka velice aktivně působí v projektu 

Recyklohraní. V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: 

dosloužilé 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 zase něco pěkného vyhrát! Na 

podzim proběhne tradiční SBĚR STARÉHO PAPÍRU.  Po mnoha diskuzích jsme se 

dohodli, že za utržené peníze budeme do školy od letošního školního roku 

nakupovat hlavně papír (přestože jím šetříme, mnoho jej spotřebujeme). Finanční 

částka snad vyjde i na zakoupení barev – vodových a temperových a dalších 

pomůcek pro výtvarné a pracovní činnosti. Samozřejmě že vyhodnocení nejlepších 

sběračů bude pokračovat i nadále. Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem 

starého papíru pomáháte, šetříme tím naše peníze.  

 Poplatky: 
- školní družina: 200,- Kč za rok 
- mateřská škola: 100,- Kč měsíčně 
- sdružení rodičů a přátel školy 100,- Kč 

 Nabízíme: 
- v brzké době začnou projekty “Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ – pro 1. st. 
- denně si všichni žáci mohou koupit svačinku (pití, dotované mléko, rohlíky, 
koblihy, pizzu…), bližší informace v obchůdku u p. Renaty Němcové 

 žákům účast na „dění“ školy – jedenkrát měsíčně ve školním parlamentu – FAST 
TEAMU 
 

 Akce, které nás čekají na podzim: 
- Ukliďme svět (září) - smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi       

   k zájmu o stav životního prostředí. Můžete se zúčastnit s námi. 
 - 23. října třídní schůzky a HALLOWEEN aneb dýňobraní po Rohelsku, 
 CHYSTEJTE DÝNĚ!!! TĚŠÍME SE NA VÁS!! 

http://www.google.cz/imgres?q=recyklohran%C3%AD&hl=cs&rlz=1R2ADSA_csCZ422&biw=1058&bih=430&tbm=isch&tbnid=a_0xbasmBBz0qM:&imgrefurl=http://www.zsg.cz/cs/recyklohrani.html&docid=9TFKzSTlFhGMCM&w=473&h=424&ei=sMNfTunYCcbE4gTv-JEQ&zoom=1


 Informace ze školní jídelny: 
POKYNY KE STRAVOVÁNÍ  
I. Základní informace 
Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního 
vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011). 
Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně 
vyplní a odevzdá vedoucí školního stravování závaznou přihlášku.  
V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových 
skupin a to na dobu školního roku.  
II. Ceník obědů: 
Věkové skupiny  
3 – 6 let  15,00 Kč 
7 – 10 let 21,00 Kč 
11 – 15 let 24,00 Kč 
15 –  a více let 27,00 Kč 
III. Způsob úhrady oběda: 
Bezhotovostně inkasem nebo trvalým příkazem, nejpozději do pátého v 
měsíci. Hotově do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena první 
nebo druhý den v měsíci. 
IV. Odhlašování stravného: 
Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. 
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. V dalších dnech nemoci se 
může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 51,00 Kč. 
V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností 
zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 51,00 Kč za jeden 
oběd. 
Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.   

 OBĚDY MOHOU DĚTI ODEBÍRAT TŘEBA JEN 1-2 DNY V TÝDNU, např. kvůli 
odpolednímu vyučování, hudebkám, kroužkům apod.  

 Bližší informace na webu – záložka Školní jídelna 

 Přihláška na stravování je součástí Časopisu Rohlík, vyplňte a obratem 
odevzdejte vedoucí stravovny. 

 Přihlašování a odhlašování, hotovostní platby – vedoucí školní jídelny – 
Věra Drozdová, mobilní telefon: 739 001 743 

NÁVRATKA –  
- prosíme, vyplňte a podepsané vraťte do 14. 9. do školy. (Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte.) 

 

jméno žáka/žákyně:........................................................................................... 

Přihlašuji své dítě do tohoto povinně volitelného předmětu: (7., 8. a 9. ročník): 
- Německý jazyk  - Konverzace AJ - Biologické praktikum 
(odpolední vyučování zahajujeme v pondělí 17. 9. od 13.30 – 15.05 hod.) 
 Přihlašuji své dítě do těchto nepovinných předmětů:  
- Náprava SVPU (dyslexie) - Sborový zpěv  - Etická výchova příběhem 
 Přihlašuji své dítě do těchto kroužků. Zájmové kroužky legislativně zajišťuje DDM 

Magnet Mohelnice. 
* Mažoretky – čtvrtek, vedoucí Mgr. Věra Všetičková 
* Výtvarný kroužek s keramikou, vedoucí Mgr. Zdeňka Míčová (z Klopiny) 
* Sportovní a Florbal – úterý 1x za 14 dní, vedoucí Jiřina Kaplanová 
* Angličtina pro 1. stupeň, vedoucí Jana Balcárková, DOPORUČUJEME  pro všechny!!! 
* Přírodovědně - turistický, vedoucí Mgr. Bc. Marie Rychlá 
- poplatek činí 160,- Kč ročně, v případě docházky do dvou kroužků, zaplatíte za druhý 
kroužek 80,-Kč (bližší info u vedoucích kroužků)  
 Akce, které se uskuteční jen v případě Vašeho zájmu: 

 * škola v přírodě dítě (cca 2tis. Kč – červen)  MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM 

 * lyžařský kurz (2,5 tis. leden/únor)  MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM 

 * dvoudenní výlet Liberec (aquapark, ZOO) MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM 

 * plavání (duben – červen,1tis.)  MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM 
 SOUHLASÍM  - NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách školy 

a s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci školy v tisku 

nebo školním časopise. 

 SOUHLASÍM  - NESOUHLASÍM  s tím, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně 

patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti 

psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování 

přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití 

návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. 

 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem ZŠ a MŠ Rohle. 

K nahlédnutí je v ředitelně, na nástěnce naproti vchodu, na webových stránkách 

školy, k dispozici na třídních schůzkách. 

 

V Rohli, dne:   podpis zákonného zástupce: 


