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Září 2014 
Milí žáci a rodiče, 
dovolte mi, abych Vám opět s novým školním rokem nabídla pár řádků ke čtení. Nechce se 
tomu věřit, ale náš časopis Rohlík je tu pro Vás již pátým rokem. Letošní školní rok nabízí 
hned v úvodu mnohé novinky, se kterými se postupně seznámíte. Např. že v MŠ i v ZŠ se 
objeví nové tváře, škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Některé práce ještě dobíhají, v brzké 
době přibydou i nové šatní skříňky. Celý kolektiv už se moc těší na děti a žáky a je připravený 
na zahájení výchovně vzdělávací činnosti. Pevně věřím, že se těšíte i vy a současně Vám 
přeji, ať se Vám po celý školní rok 2014/2015 dobře daří!  Ředitelka školy 
 Představení pracovního kolektivu školy 
Pedagogové: 
1. stupeň: 1. a 3. ročník – p. uč. Mgr. Eva Vachutková  
2., 4. a 5. ročník – p. uč. Jana Balcárková 
Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová, Tělesná výchova – p. uč. B. Gřundělová 
2. stupeň: 6. a 7. ročník – p. uč. Ing. Lucie Gintherová 
8. a 9. ročník – p. uč. Mgr. Jana Dokoupilová 
Matematika – p. uč. Mgr. Věra Všetičková 
Anglický a Německý jazyk - p. uč. Jan Kutálek, Hudební výchova – p. uč. Radka Němcová 
Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová 
Mateřská škola: paní učitelky Marie Schmidlová a Mgr. Eva Vachutková 
Pracovníci provozu:  
školník  – pan Josef Flášar, paní Renata Němcová  
vedoucí ŠJ – Marie Suralová, paní kuchařky - Jitka Vachutková, Romana Schreierová 
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 
Zástupkyně ředitelky školy (po dobu mateřské dovolené): Mgr. Věra Všetičková 
Školská rada: p. Radek Majer DiS, p. Martina Maulerová, Mgr. Eva Vachutková  
Občanské sdružení Rohlík: předseda Mgr. Tomáš Michálek 
Cíl sdružení, dnes již spolku: „Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací 
činnost školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, 
osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z 
výchovně vzdělávací činnosti příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Rohle, 
okres Šumperk.“ Členové sdružení jsou rodiče žáků navštěvujících ZŠ.  Poplatek zůstává 
stejný jako při fungování SRPŠ. (100,- Kč/dítě; 180,-Kč/2 sourozenci; 200,- Kč/více 
sourozenců) 
 Projekty: 
- během 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. 
- jsme členy sítě M.R.K.E.V., Ekoškola a Škola pro udržitelný život, což znamená, že se 
snažíme žáky vychovávat v souladu s přírodou a šetříme životní prostředí 

 Obchůdek:  
- denně si všichni žáci mohou koupit v obchůdku o velké přestávce svačinku (pití, 
dotované mléko, croissanty a jiné dobroty dle aktuální nabídky), bližší informace 
v obchůdku u p. Renaty Němcové 
 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 sour.; do listopadu. 
- učebnice, pomůcky, pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících – do konce listopadu, 
můžete platit i ve splátkách; (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. Stravné i školné se platí nejpozději do pátého dne v měsíci, můžete 
platit po dohodě i inkasem, POZOR na nové číslo účtu školy – viz zprávy z MŠ. 
 
 Co ve škole sbíráme: 

I letos pokračujeme v soutěži Recyklohraní, celý rok budeme i nadále 
sbírat vysloužilé elektrospotřebiče, baterky, zářivky, úsporné žárovky, 
mobily, prázdné TONERY do tiskáren, vršky od plastových lahví. Sbírejte 
a soutěžte s námi, v minulém školním roce jsme vyhráli AIR HOCKEY. A 
čeho se dočkáme letos? To už hodně záleží na všech sběračích. 
 

Na podzim proběhne sběr starého papíru, nejlepší sběrače odměníme a peníze se sběru 
letos poputují do ŠD na zútulnění místnosti – koberec. 
Všech sběračů si vážíme a předem děkujeme. 

 Školní družina 
Letos se naplno rozběhne 2. září, děti budou zapsány na základě přihlášky, v září budeme 
mít opět seznamovací spinkání ve ŠD s pyžamkovou diskotékou. 
Děti přichází do ŠD hned po vyučování, společně jdeme na oběd, odpočíváme, hrajeme si, 
chodíme do lesa a na tůry, jezdíme na kole, soutěžíme, závodíme. 
Ranní družina je pro děti před vyučováním a pro ty, které mají volnou první hodinu. 
Pro všechny děti už máme připravené překvapení.                B. Gřundělová 

 
 



 Zprávy z mateřské školy:   
Milí rodiče, 
dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými důležitými informacemi: 
Téma letošního vzdělávacího programu je  
 Jaro, léto, podzim, zima, v lese je nám spolu prima! 

 
Budeme s dětmi více pobývat v přírodě, kde 
budeme poznávat svět kolem nás. Protože 
téma na letošní rok se týká lesa, dětem můžete 
připravit kostýmy lesních víl a skřítků.  
Tento rok v naší třídě bude 11 víl a 15 skřítků.  
 
Důležité informace pro rodiče: 
Provoz mateřské školy je od 1. 9. 2014 od 7:00 do 15.50 hod. Děti se 
rozcházejí do 15:45, za pěkného počasí se děti mohou rozcházet i ze 

školní zahrady. 
O všem, co se odehrává v naší mateřské škole, budete informováni prostřednictvím 
nástěnek, stránek www.zsrohle.cz či osobním kontaktem s p. učitelkami přímo ve třídě. 
Nově je změněn čas odchodu u dětí, které chodí domů po obědě - 12,30 – 13,00hod. 
Dále prosíme rodiče, aby přiváděli dítě do třídy v době od 7,00 - do 8,00 a osobně ho 
předali paní učitelce. 
Změna čísla účtu – 266333689/0300; školné se platí se stravou u vedoucí stravovny 
nejpozději do pátého dne v měsíci! 
Akce, které proběhnou ve školce na podzim:   
září -  Přivítání v MŠ a Uspávání broučků; říjen - Posezení u táboráčku;  těšte se na listopad: 
Mámo, táto, přijďte za mnou do školky, budeme si společně hrát a vyrábět! 
Kroužky pro děti: Anglický, Keramický, Sporťáček (Sportovní), Klubíčko (grafomotorika), 
Zpěváček (pěvecký), Flétna bude v druhém pololetí pro předškolní děti 
CO BUDOU VAŠE DĚTI POTŘEBOVAT? 
Oblečení ve třídě: děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, 
hrací kalhoty, zástěrky).  Dětem dejte papučky zdravotně nezávadné s pevnou patou! 
Oblečení na odpočinek: pyžamko (případně i spací tenké ponožky, dle potřeby dítěte) 
Pobyt venku - zima: nepromokavé oblečení přiměřené počasí, teplejší nepromokavou 
obuv, čepici, šálu. Rukavice prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy. 
Pobyt venku - jaro a podzim: pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, 
pláštěnku, tenisky, kšiltovku nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, 
trenýrky, sluneční brýle. 
Čištění zubů po obědě: kartáček na zuby + zubní pastu (jednotné kelímky jsou zakoupeny) 
Pitný režim: vlastní umělohmotný hrníček ze spodu podepsaný lihovou fixou 
Prosíme o označení/ podepsání oblečení a obuvi, aby se nám věci nepletly. 

 
Těšíme se na Vaše děti a věříme, že spolupráce mezi námi a Vámi bude velmi 
vstřícná, abychom usnadnili a zpříjemnili pobyt Vašich dětí u nás v MŠ. 
     paní učitelky Marie Schmidlová a Eva Vachutková 
 

 Informace k výletu, exkurzi -Terezín, Praha, Hradec Králové 
- pro žáky 7., 8. a 9. ročníku 
 Proč? V loňském roce proběhla exkurze do Osvětimi, kterou žáci 
hodnotili velice pozitivně. Přislíbili jsme tedy pokračování, tentokrát 
však v českém Terezíně.  Termíny v Terezíně jsou plné na několik let 
dopředu, nám se podařilo zajistit uvolněný, zářijový. Proto avizujeme 
akci až nyní, ale potřebujeme od vás téměř okamžitou zpětnou reakci.  
Kdy? Neděle 14. září (odjezd v 9 hod. ráno)– úterý 16. září 2014  
Co tam? Když už pojedeme tak daleko, cestou tam bychom rádi navštívili Prahu, případně 
vylezli na horu Říp (dle času), cestou zpět Aquapark Hradec Králové. (Původně jsme počítali 
s Libercem, ale časově a finančně bychom se dostali jinam). V Terezíně je připraven pro 
žáky na pondělí a úterý dopoledne poutavý program.  
Ubytování: hotelového typu přímo v památníku Terezín 
Jídlo: neděle – vlastní, pondělí – snídaně, oběd, večeře, úterý – snídaně, oběd 
Cena: vstupy: Praha – 70,- Kč (prohlídka hradního okruhu s průvodcem), Terezín 50,- Kč, 
Aquacentrum 100,- Kč (2 hod.); strava: 260,- Kč; nocleh: 2 x 275,-Kč jízdné: fa za autobus 
z velké části hradí Terezínská iniciativa, proto vybíráme jen symbolických 120,- Kč za celou 
cestu;                           Celkem: 1 150,- Kč 
Závěr: Jsme si vědomi toho, že na rozmyšlenou máte málo času, i toho, že se nejedná o 
malou finanční částku. Na druhou stranu je škoda nabídky nevyužít, jedná se o plné 3 dny a 
2 noci nabité zajímavým a pestrým programem. Prosíme Vás tedy o okamžitou reakci, zda 
vaše dítě pojede či nikoli. Bližší info obdrží přihlášení nejpozději v pondělí 8. 9. 2014.  
Návratka pro žáky ZŠ: --------------------------zde odstřihněte--------------------------------------------- 
 Výlet a exkurze Terezín, Praha, Hradec Králové MÁM     X   NEMÁM    ZÁJEM 
 Nepovinné předměty: Přihlašuji své dítě do těchto nepovinných předmětů, které 
zahajují v týdnu od 8. 9.:  
- Náprava SVPU (integrovaní povinné) - Sborový zpěv   
 Zájmové kroužky legislativně zajišťuje DDM Magnet Mohelnice. O jaké kroužky máte 
zájem? Chcete se stát vedoucím? Napište nám to! Kroužky začnou dle zájmu žáků fungovat 
od října. 
- 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)  
 Plavání (duben – červen/pátky, cena cca  1tis. Kč)   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. 
 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 pod 
záložkou ZŠ, Dokumenty, Vnitřní řád školy, část 2. Školní řád., k dispozici je i na třídních 
schůzkách. 
 Další připomínky, náměty, návrh kroužků:.......................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 
JMÉNO ŽÁKA………………………………………………………………..podpis zákonného zástupce: 

 


