
Akce pro školní rok 2020/2021 
 
 Sběr starého papíru bude již 24. 9. a 25. 9. 2019 od 13 do 16 hod. Můžete donést i starší 
nefunkční spotřebiče. Za peníze utržené ze starého papíru budeme pořizovat sportovní 
vybavení do ZŠ i MŠ. 
 
9.9. Informační třídní schůzky v Mateřské školce od 15 hodin na školní zahradě. 
14. 9. II. stupeň film „Na obranu jídla, výukový seminář  Skutečně zdravá škola  
15.9.  15 -17h Odpolední seminář Skutečně zdravá škola pro rodiče  a učitele           
17.9. Den seniorů - KD Rohle program mažoretky, děti zpívání I. stupeň 14:00 
6.10. Dopravní hřiště Mohelnice I. stupeň 
23.10. Dýňobraní 
29.-30. 10. podzimní prázdniny 
18.11. Individuální třídní schůzky – žák, rodič, učitel 
27.11. Vánoční stromeček Rohle, zpívání  koled, dárečky k prodeji 
4.12. Mikuláš ve škole a školce 
16.12. Vánoční dílny 
29.1.Pololetní prázdniny 
8.-14.2. Jarní prázdniny 
28.2. Maškarní karneval 
26.3 Noc s Andersenem 
30. 3. Velikonoční dílny 
20.4. Zápis do první třídy 
24.5. Dopravní hřiště 
10.5. Besídka pro maminky 
27.5. Dopravní hřiště 
Květen – červen  plavání MŠ + I. st ZŠ 
Červen  Rohelský cross  
 
A spoustu dalších akcí,  o kterých Vás budeme včas informovat. 
 
Základní údaje školy, kontakty: 
Základní škola a Mateřská škola 
Rohle, příspěvková organizace  
web: www.zsrohle.cz 
e-mail: skola@zsrohle.cz, 
Rohle 145, 78974 Rohle 
tel.: 583254019, 731657888 
číslo účtu: 266333689/0300 
Mateřská škola: tel.: 733 124 082  
e-mail: skolka@zsrohle.cz 
Školní jídelna: tel.: 739 001 743,  
e-mail: jidelna@zsrohle.cz 

 

„UČÍME SE PRO ŽIVOT, HRAJEME FAIRPLAY, POMÁHÁME OSTATNÍM.“    
                             Mgr. Pavel Knébl 

 

             Informace pro rodiče 

 Základní škola a Mateřská škola Rohle 
Září 2020 

Milí rodiče, zdravíme Vás v novém školním roce a 

posíláme aktuální zářijové informace.  

 

Minulý školní rok byl díky Covidu- 19 zcela netradiční. Museli jsme školu a vzdělávání 

přizpůsobovat aktuálním  nařízením, která se neustále měnila, a nebylo to vůbec jednoduché. 

Vyzkoušeli jsme si vzdělávání na dálku, které bylo hlavně pro Vás rodiče náročné. Jsme rádi, 

že jsme to společně zvládli a děkujeme za Vaši pomoc. Jak to bylo možné, škola se otevřela a 

moc mě potěšilo, že na rozdíl od jiných škol se žáci vrátili v téměř plném počtu. A my jsme 

mohli pokračovat v naší práci.  

 

Přes prázdniny jsme se věnovali ve škole drobným opravám, úklidu, desinfekci 

prostor, údržbě zahrady a zabezpečení střechy, do které nám začalo zatékat. Pokusíme se 

společně s obcí nalézt finanční prostředky, aby se již dosluhující krytina podařila co nejdříve 

vyměnit. Také bylo dokončeno  napojení školy i školky na  obecní kanalizaci.  

 

I v letošním školním roce máme opět naplánovanou spoustu aktivit a tradičních akcí, 

které se pokusíme uskutečnit, pokud nám to situace dovolí. Rovněž budeme pokračovat ve 

všech projektech, do kterých je škola zapojena a umožní žákům kvalitnější a dostupnější 

vzdělávání.  Věřím, že letošní rok bude klidnější než ten minulý. Doufáme,  že nám situace 

kolem Covidu – 19 nezkomplikuje život. Budeme se snažit školu udržet co nejvíce v normálu. 

Jsou zavedená preventivní opatření, dbáme na desinfekci a časté mytí rukou a ostatní 

hygienu. Přesto Vás všechny prosím, aby jste i vy k opatřením přistupovali zodpovědně. 

Pokud Vaše dítě vykazuje jakékoliv známky nemocí ( zvýšená teplota, kašel, silná rýma, a 

ost.) neposílejte prosím děti do školy či školky. Vím,  že to pro mnohé bude problém zůstávat 

častěji s dětmi doma, ale jedná se o zájem nás všech udržet běžný provoz školy. Moc 

děkujeme.   Pokud by nastala situace, že bychom byli nuceni školu krátkodobě uzavřít, jsme 

připraveni vést s žáky vzdálenou výuku. Máme dostatek dostupných technologií, aby 

případné distanční vzdělávání bylo dostatečně kvalitní.  

 

Závěrem Vám chci popřát hodně úspěchů se svými dětmi. Nebojte se také přijít za 

námi do školy na přátelské setkání. Vše dobré totiž pramení z dostatečné komunikace, která 

je pro nás důležitá. Vaše děti vychováváme a vzděláváme  společně s Vámi. Děkujeme za 

dobrou spolupráci.  Přejeme krásné a pohodové podzimní dny. 

  
         Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy 
 

http://www.zsrohle.cz/
mailto:skola@zsrohle.cz


 Pracovní tým ZŠ a MŠ Rohle: 
Pedagogové: 
1. stupeň: 1., 2. a 3. ročník – Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Libuše Knéblová  4. a 5. ročník – 
Mgr. Irena Kronková  
2. stupeň: 6. a 7. ročník – Ing. Lucie Gintherová; 8. a 9. ročník – Mgr. Jana Dokoupilová  
Ostatní vyučující: Mgr. Lenka Hrabalová, Mgr. Pavel Knébl 
Asistenti pedagoga: Mgr. Lenka Hrabalová, Helena Smyčková, Martina Maulerová, Bc. Jana 
Adámková  Školní družina: Nikola Bonczeková 
Mateřská škola: Lenka Kotrlová, Jiřina Kočková  
Asistent pedagoga a chůva: Gabriela Jiříčková 
Pracovníci provozu: 
školnice, uklízečka – Jarka Riegelová, Eva Poláčková, Anežka Schmidlová  
vedoucí ŠJ Soňa Balcárková, paní kuchařky – Renata Švomová, Jarka Riegelová,  

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Knébl 
 
 Projekty, ve kterých je škola zapojena 
- během září se opět rozbíhají projekty “Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“ ,Zdravá škola, 
Recyklohraní, Ekoškola, Projekt EU šablony II, škola stále čerpá. V letošním roce nabídneme zdarma  
kroužky, exkurze a přednášky, dále chůvu do školky, notebooky dětem do výuky a školení pedagogů. 
Podpora práce učitelů – PPUČ, spolupráce s MAS Horní Pomoraví. 
 
 Poplatky: 
- školní družina: 200,- Kč za pololetí (platby do konce října, do konce března) 
- mateřská škola: 200,- Kč měsíčně (školné neplatí předškoláci), 100 Kč na výtvarné pomůcky do 
konce září, 100 Kč na hygienické pomůcky do konce října. 
 
- Plavání květen - červen 2021, letos plave pouze I. stupeň a starší děti v MŠ, celkem do 1200 Kč. 
Záloha 600 Kč březen. Doplatek do začátku akce. 4 a 5. ročník má díky MŠMT zdarma. Na autobus 
bychom měli získat opět dotace. 
- výtvarné pomůcky, pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících; nejpozději do konce října. 
 
 
 Připomínáme nutnost omlouvání dětí i žáků!!! 
Podle zákona je povinností zákonného zástupce nahlásit nepřítomnost žáka ve škole nejpozději do tří 
kalendářních dnů (telefonicky, osobně, e-mailem apod.). Poté je nutné zapsat termín a důvod 
nepřítomnosti do žákovské knížky nebo deníčku. Nezapomeňte si v době nepřítomnosti odhlásit stravu 
telefonicky ve školní jídelně! Platí i pro MŠ.  
 

 Škola on-line!  
I v letošním školním roce budeme používat elektronickou třídní knihu, kde máte k dispozici 
aktuální probírané učivo. Druhý stupeň bude používat i nadále pouze elektronické žákovské 
knížky k zápisu známek. Na prvním stupni se na žádost rodičů budou používat pouze papírové 
žákovské knížky. Přístupová hesla pro rodiče a více informací o aplikaci podáme rodičům 
emailem.  S aplikací souvisí i Office 
365, který žáci mají zdarma k užívání. 
Pro obě (škola On-line i Office 365) 
platí stejná přihlašovací jména: prijmeni.jmeno@zsrohle.cz  (toto slouží i jako adresa na 
pedagogické pracovníky školy). 

 
 Informace ze školní jídelny: 

 

 Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. Ceny obědů: MŠ 21,- Kč; (6-10let) 29,-

Kč; (11-14let) 33,- Kč; nad 15 let 37,- 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, pokud to situace vyžaduje, paní 

kuchařky vám jídlonosič i zapůjčí. V dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za 

plnou cenu oběda, to je 65 Kč. V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, 

je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 65 Kč za jeden oběd. 

Platí i pro MŠ. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. Stravné i školné 

se platí nejpozději do pátého dne v měsíci, můžete platit po dohodě i inkasem.  

 

Zprávy z družiny:  

 

Práce školní družiny je určována požadavky a pravidly volného času. Děti se seznamují s 

širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Roční plán ŠD je rozdělen po měsících, 

důraz je kladen na sportovní, pracovní, výtvarnou a odpočinkovou činnost. Přihlášky do ŠD 

jsou závazné, rodiče děti omlouvají písemnou omluvenkou. Provoz ŠD je dle potřeb školy od 

v některých dnech  od  9:05 do 16:15 hod. Družina je určena hlavně žákům 1. stupně, pokud 

dovolí kapacita, mohou družinu navštěvovat i žáci z 2. stupně.  

 

 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. 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! 

Na podzim a na jaře probíhá tradiční SBĚR STARÉHO PAPÍRU. 

Samozřejmě vyhodnocení nejlepších sběračů bude pokračovat i 

nadále. Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, šetříme tím peníze. PEVNĚ 

VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, MOC SI TOHOTO VÁŽÍME.  

 
 

 
  
 
 



Návratka:  
Prosíme, vyplňte a podepsané vraťte do 11. 9. do školy. (Nehodící se škrtněte, hodící se 
zakroužkujte, podělte se s námi o Vaše názory.) Děkujeme. 
 
Jméno dítěte/ žáka/ žákyně:..................................................................... Ročník:.................... 
 
 Přihlašuji své dítě do nepovinného předmětu:   

Doučování pro děti se spec. vzděl. potřebami …………………………………..ano x ne 
 

Mám zájem o přihlášení do zájmových kroužků, které legislativně zajišťuje DDM Magnet 
Mohelnice. Poplatek činí 280,- Kč (340,- Kč Keramicko-výtvarný) ročně, v případě docházky 
do dvou kroužků zaplatíte za druhý kroužek 140,-Kč (bližší info u vedení školy a vedoucích 
kroužků).  Kroužky DDM začnou fungovat od října. Ostatní kroužky zdarma od příštího týdne. 
Přihlášení do kroužků je závazné. 
 
 Mažoretky – pondělí vedoucí G. Jiříčková (280/rok) 
 Keramicko- výtvarný kroužek - středa vedoucí L. Hrabalová (340Kč/rok)  
Dále nabízíme kroužky zdarma v rámci školní družiny 

 Vaření  ( úterý – Anežka Schmidlová)  (100 Kč na suroviny za pololetí) 
 Deskové hry (pondělí - Martina Maulerová) 
 Badatelský kroužek ( středa - L. Gintherová, N. Bonczeková) 
 

Mám zájem o přihlášení do kroužku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Akce, které se uskuteční jen v případě Vašeho vážného zájmu:  
 
* Plavání první stupeň a starší žáci MŠ ( květen– červen  2020 ) do 1200 Kč 1.-3. ročník. 4.-5. ročník 
dotovaný zdarma, na dopravu bychom měli získat také dotace  …………………………  ANO - NE 
 

 Vaše náměty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 SOUHLASÍM  - NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na facebooku i 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/la se Školním řádem ZŠ a MŠ Rohle a 

Vnitřním řádem školní jídelny. K nahlédnutí jsou v ředitelně, na nástěnce v šatně a na 
webových stránkách školy.  
podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


