
Časopis ROHLÍK 4. číslo / VIII. ročník 
Základní škola a Mateřská škola Rohle 

Únor 2018, sepsala ředitelka školy Marie Effenberger Rychlá 
Vážení rodiče,  
prosím, věnujte pozornost následujícím únorovým informacím: 
- Lyžovačka na Dolní Moravě – úterý 20. 2. 2018, odjezd od školy v 7 hod., cena 550,- (doprava + skipas), kdo bude chtít, 
může mít Stezku v oblacích 120,- Kč, + oběd cca 120,- Kč. Jet mohou lyžaři i snowboardisti – žáci i dospělí, nejedná se o výcvik, 
ale o „zalyžování si“. Zálohu 200,- Kč vybíráme do pátku 16. 2. (spěchá!, abychom vše zajistili). 
- Bazén: Cena 10 lekcí je 1090,- Kč. První lekce je 7. května, poté každé pondělí (+ v červnu 2 čtvrtky). 
Na dopravu jsme získali dotaci, tudíž budou všichni účastníci jezdit zdarma. Mohou jezdit děti z MŠ i ZŠ. 
Zálohu 500,- Kč je nutné zaplatit do konce března. Zbývající částku do konce dubna. 
- Škola v přírodě na Bozéňově 29. 5.- 1. 6. 2018 
Prosíme o sdělení, zda máte zájem o čtyřdenní pobyt vašich dětí. V letošním roce budeme spát 
v chatkách. Akce se mohou zúčastnit děti z MŠ i ZŠ. Celkem budeme vybírat 1800,- Kč (v ceně je doprava, 
ubytování celodenní strava, pitný režim, program  
a potřebné pomůcky). 
Zálohu 500,- Kč je nutné zaplatit do konce února, zbytek částky do 25. 5. 2018. 
- Noc s Andersenem proběhne 23 3. 2018. Téma pobytu školy v přírodě si žáci zvolí na Noci s Andersenem. Přihlášky na Noc 
s Andersenem rozdáme až v měsíci březnu. 
- Přednáška Jak neprovádět nutriční výchovu (pro rodiče nejen z MŠ) aneb další kavárnička 
Přednáška se bude konat ve čtvrtek, 15. února od 15 hod. v MŠ, akce je zdarma, financuje EU. Přednáší Mgr. Keprtová, kterou 
děti znají z našeho projektu Zdravá pětka. Po přednášce proběhnou schůzky rodičů dětí z MŠ, kde se můžete poptat, co vás 
zajímá z dění v MŠ, případně sdělit své názory, náměty, připomínky. Děkujeme.  
- Maškarní karneval, neděle 25. února od 14 hod. 

Moc Vás prosíme o spolupráci při shánění výher do tomboly. Přivítáme finanční částku, nebo konkrétní předměty. Máte-li 

možnost oslovit Vaše zaměstnavatele, přátele apod., moc nám pomůžete. Děkujeme Vám za jakékoli náměty. Sponzorům 

mnohokrát děkujeme, zveřejníme na seznamu podporovatelů. 

Pokud byste se na cokoli chtěli zeptat, nebojte se kontaktovat vedení školy. 

E-mail: skola@zsrohle.cz; mobil: 731 657 888   

Těším se na setkání s Vámi na některé z akcí. M. Eff. Rychlá, řed. školy 
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