
Časopis ROHLÍK 1. číslo / IV. ročník 

Základní škola a mateřská škola Rohle 
e-mail: zsrohle@seznam.cz, tel: 731657888,  

web: www.zsrohle@seznam.cz 

  Září 2013 (připravila Marie Rychlá) 
Vítejte s námi v novém školním roce 2013 a 2014. Přijměte touto tradiční formou 

informace o dění v naší škole. Děkujeme Vám, že nám důvěřujete, děláme vše pro to, 

abychom vaši důvěru nezklamali. Těšíme se na otevřenou spolupráci. :-) 

 Představení pracovního kolektivu školy 
Pedagogové: 1. stupeň: 1., 2, a 4. ročník – p. uč. Mgr. Eva Vachutková (dočasně 
zastupuje p. uč. Mgr. Zdeňka Míčová); 3. 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 Gallasová; Anglický jazyk a Německý jazyk, Dějepis  – p. uč. Mgr. Pavla Hrubá;  
Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 
Mateřská škola: paní učitelky Miroslava Suralová a Mgr. Zdeňka Míčová 
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, Marie Suralová 
Školská rada: p. Radek Majer DiS, p. Martina Maulerová, Mgr. Eva Vachutková  
Při škole pracuje OS Rohlík, které zaštiťuje mimoškolní akce. 
Občanské sdružení Rohlík: Aby bylo legislativně vše v pořádku, založili jsme 
v loňském školním roce občanské sdružení, na místo bývalého SRPŠ. Zákonný 
zástupce se tak stane členem po dobu docházky žáka. Je potřeba jen vyplnit 
přihlášku, pokud jste tak ještě neučinili. Poplatek zůstává stejný jako při fungování 
SRPŠ. (100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více sourozenců) 
 Obchůdek a co ještě nabízíme: 
- na konci září se rozbíhají projekty “Školní mléko“ (děti si mohou v obchůdku 
kupovat dotované mléko za příznivé ceny) a „Ovoce do škol“ (zdarma dostanou 
žáci 1x měsíčně balíček ovoce) – pro 1. st. 
- denně si všichni žáci mohou koupit v obchůdku o velké přestávce svačinku (pití, 
dotované mléko, rohlíky, koblihy, pizzu a jiné dobroty dle aktuální nabídky), bližší 
informace v obchůdku u p. Renaty Němcové 
 Chválíme se… Pevně věřím, že i Vám se líbí naše nová žákovská knížka, která je 
tzv. šitá naší škole na míru. Přeji žákům, ať se v ní objevují jen samé příznivé věci. 
Máme ohlasy, že se Vám líbí naše webové stránky i s aktualizacemi, kronikou a 
fotografiemi z našich akcí. V našem webovém kalendáři máme plán akcí již do 
konce školního roku, včetně prázdnin, který budeme aktualizovat. Nabízíme 
možnost i ostatním skupinám či sdružením prezentovat svoje akce v kalendáři. 
 

 Poplatky:  
- školní družina: 200,- Kč za pololetí (platby do konce listopadu, do konce dubna) 
- mateřská škola: 150,- Kč měsíčně 

- OS Rohlík: 100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více sourozenců; do listop. 
- učebnice, pomůcky, pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících – do konce listopadu; 
(papíry a barvy kupujeme za peníze ze sběru starého papíru) 

 Připomínáme, nutnost omlouvání!!! 
Podle zákona je povinností zákonného zástupce nahlásit nepřítomnost žáka ve 
škole nejpozději do 3 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! 
 Informace ze školní jídelny: Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. 
Ceny obědů: (6-10let) 23,-Kč, (11-14let) 24,- Kč, nad 15 let 27,- 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. 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. O polévkách jsme s žáky hlavně na 2. stupni bouřlivě diskutovali, 
nezbývá tedy než popřát Dobrou chuť!!! 
 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 i přimět žáky k zamyšlení se nad stavem 
životního prostředí. 
 - HALLOWEEN aneb dýňobraní po Rohelsku a třídní schůzky – čtvrtek 31. 10. Již 

nyní si můžete shánět dýně! Těšíme se na vás společně s rodinným centrem Rohlíček! 
 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.  
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 vyhodnocení nejlepších sběračů 
bude pokračovat i nadále. Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, 
šetříme tím naše peníze. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, 
MOC SI TOHOTO VAŠEHO PŘIČINĚNÍ VÁŽÍME. O to více, když teď vidíme i nádherný 
výsledek ve formě notebooku. 

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


 Zprávy z mateřské školy: V mateřské škole je zapsáno 27 dětí, z toho je 13 
děvčat a 14 chlapců. Předškolních dětí je osm (jedno dítě má odklad školní 
docházky). 
Pro školní rok 2013/2014  TVP nese název: „Ať žije cirkus“, jehož cílem je 
poskytovat dětem zajímavé náměty na činnosti, které pomáhají utvářet pozitivní 
vztah k životnímu prostředí. Nabízenými činnostmi působit jako primární prevence 
rizikových projevů chování.                                                                         
Básnička: „Já jsem klauník ještě malý, ve školce mě všechno baví.              
Hodně kamarádů mám, rád kreslím, počítám!“ - bude vítat děti při vstupu do 
školky. Naučíme se i novou hymnu „Písničku o usmívání“ Budeme se hravým 
způsobem seznamovat s cirkusovým prostředím, a to prostřednictvím čtyř na sebe 
navazujících a částečně se prolínajících témat: Artisté, Krotitelé, Klauni a Cirkus. 
Postupně si vyzkoušíme dovednosti artistů, žonglérů, akrobatů, krasojezdců, 
krotitelů, klaunů i obyčejných cirkusáků. Během školního roku se naučíme 
žonglovat – každý podle svých schopností a možností. Nácvik bude probíhat 
formou relaxačních chvilek, neboť žonglování vede k soustředěnosti i uvolnění, 
zlepšuje se nervosvalová koordinace, prostorová orientace a rozvíjí se spolupráce 
mezi mozkovými hemisférami. Součástí třídního plánu jsou klaunovy barevné 
míčky představující integrované bloky. Školní vzdělávací program vychází z cílů a 
pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 
Provoz MŠ je od 7.00 – 15.30 hodin, kdy se budova uzamyká. 
Scházení dětí je od 7.00 do 8.00 hod., kdy zákonný zástupce předá dítě učitelce ve 
třídě. Rodiče si dítě vyzvedají nejpozději 10 minut před ukončením provozu, tj. v 
15.20 hod. 
Veškeré informace o dění MŠ (divadla, plavecký výcvik, 
besedy, besídky, různá vystoupení apod.) jsou pro rodiče včas 
vyvěšeny na nástěnce v šatně dětí. 
V měsíci září se vybírá: toaletní papír, zubní kartáček a pasta, 
papírové hygienické kapesníčky. Každý měsíc se platí školné, 
tzv. úplata za předškolní vzdělávání do 10. dne v měsíci (viz 
Řád školy) ve výši: 150 Kč.  
Prosím rodiče, aby vzali na vědomí svou povinnost hlásit 
změny údajů v evidenčním listě /např. telefonní čísla/ a 
omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (viz Řád MŠ), taktéž 
nahlásit nepřítomnost ve školní jídelně, jinak strava propadá. 
Stravné se platí ve školní jídelně u paní Drozdové předem. 
I. kategorie 3-6let: svač. 8Kč, oběd 15Kč, odp.sv. 7Kč. 
Celodenní strava činí 30 Kč. 
II. kategorie nad 6let : 8Kč, 21Kč, 7Kč = 36 Kč / den. 
             Za Cirkusáckou školku a klauníka Toníka - Miroslava Suralová. 
 

NÁVRATKA –  
- prosíme, vyplňte a podepsané vraťte do 20. 9. do školy. (Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte.) 
jméno žáka/žákyně:........................................................................................... 
 Pro žáky: 

- MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM pracovat ve školním parlamentu 

- MÁM     X   NEMÁM ZÁJEM pracovat v EKOTÝMU 

 Přihlašuji své dítě do těchto nepovinných předmětů:  
- Náprava SVPU (dyslexie) - Sborový zpěv  - Etická výchova příběhem 
 Přihlašuji své dítě do těchto zájmových kroužků, které legislativně zajišťuje DDM 

Magnet Mohelnice. 
* Mažoretky – vedoucí p. Všetičková 
* Angličtina pro 1. stupeň, vedoucí p. Jana Balcárková, DOPORUČUJEME pro všechny!!!  
* Výtvarný kroužek s keramikou – vedoucí p. Štefková Michaela  
* Přírodovědně - turistický, vedoucí p. Marie Rychlá 
* Přírodovědný + včelaření – p. Michálková (nemusí být pod DDM) 
* Literární a čtenářský – p. Michálková (nemusí být pod DDM) 
* Sportovní a Florbal – sháníme vedoucího, (nechcete jím být?) 
Mám zájem o tento kroužek, který není v nabídce:................................................................. 
- poplatek činí 160,- Kč ročně, v případě docházky do dvou kroužků, zaplatíte za druhý 
kroužek 80,-Kč (bližší info u vedení školy a vedoucích kroužků)  

 Akce, které se uskuteční jen v případě Vašeho vážného zájmu: 
 * škola v přírodě Švagrov 9.6. – 13.6. (cca 1,5tis. Kč); nabídneme dětem i z MŠ 
 (zjistěte si příspěvky od zdrav. poj.)  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/pátky,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. 

 Další připomínky, náměty:...................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

podpis zákonného zástupce: 


