
➢ Návratka: 
 Prosíme, prostudujte časopis, vyplňte návratku a podepsanou vraťte obratem do školy nebo 
školky.  (Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte, podělte se s námi o vaše názory.) 
Děkujeme! 
 
jméno dítěte/žáka/žákyně: 
 
………………………...........................................................................................  
Mám zájem o přihlášení do těchto zájmový kroužků, které legislativně zajišťuje DDM 
Magnet Mohelnice. Poplatek činí 240,- Kč ročně, v případě docházky do dvou 
kroužků, zaplatíte za druhý kroužek 120,-Kč (bližší info u vedení školy a vedoucích 
kroužků). Kroužky začnou dle zájmu žáků fungovat od října, minimální počet dětí pro 
otevření kroužku je 7 dětí. 
➢ Angličtina 1., 2. a 3. ročník – vedoucí M. Eff. Rychlá (doporučujeme VŠEM žákům!) 
➢ Výtvarný kroužek, keramika – vedoucí p. uč. Jana Janků 
➢ Sportovní kroužek – paní vychovatelka Lenka Uhráková 
➢ Kroužek vaření – paní učitelka Kropáčová 
Mám zájem o kroužek, který není v nabídce:    
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
➢ Akce, které se uskuteční jen v případě Vašeho vážného zájmu:  
* škola v přírodě – jeden týden jarní měsíce (cca 1,5-2tis. Kč); mohou jet i děti z MŠ  
 (zjistěte si příspěvky od zdrav. poj.)    MÁM X NEMÁM ZÁJEM  
* lyžařský pobyt (cca 2,5 tis. leden/únor)   MÁM X NEMÁM ZÁJEM  
 
Ostatní náměty:…………………………………………………………………………………………… … 
(třeba kam na výlet, exkurzi apod.) 
 
➢ SOUHLASÍM  s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách školy a 
na facebooku, s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v 
rámci propagace školy v tisku aj. médiích nebo školním časopise, dle platných směrnic 
GDPR. 
 
➢ Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem ZŠ a MŠ Lesnice a 
Vnitřním řádem školní jídelny. K nahlédnutí jsou v ředitelně, na chodbách ve škole a 
na webových stránkách školy.  
 
➢ Další připomínky, náměty, návrhy:………………………................................................... 

 

Děkujeme za ně, mohou nás posunout! 

podpis zákonného zástupce:……………………………………………………………………. 

 
  Časopis Lesníček 1. číslo / I. ročník 

Základní škola a Mateřská škola Lesnice,  
příspěvková organizace 

                     Září 2018; připravila ředitelka školy 
 „A máme tu opět září. Máte úsměv na své tváři?  
   Že už jste chtěli do školy a plnit si své úkoly?  
  Snad ano, milí žáci. Těšíme se na spolupráci!                                   
Na dotazy, co vás zajímá, vám odpoví učitelů skupina. 

➢ Představení pracovního kolektivu školy                      (webový zdroj: pinterest – upraveno)                      

Pedagogové: 
I. třída – třídní učitelka Mgr. Jana Janků 
1. až 5. ročník vyučují: Mgr. Jana Janků, Mgr. Pavla Kropáčová, Mgr. Bc. Marie Eff. Rychlá 
Asistent pedagoga: Lenka Uhráková 
Školní družina: Lenka Uhráková 
Mateřská škola: Mgr. Hana Plachá, Veronika Kubíčková 
Pracovníci provozu: 
Školnice, uklízečka: Jaroslava Kobzová, Radka Sedláčková 
Vedoucí ŠJ: Veronika Kubíčková, paní kuchařky: Karin Čechová, Lenka Vepřková 
Školská rada: paní Věra Čadová, paní Petra Gregorová, Mgr. Hana Plachá 
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 

➢ KONTAKTY: 
Web: www.zslesnice.cz e-mail: skola@zslesnice.cz 
Telefony: ZŠ: 583 416 019, 607 036 511; MŠ: 725 812 709; ŠD: 725 812 685; ŠJ: 601 116 353 

➢ Plavání – již tuto středu 5. 9.! 
Jezdit budeme ve středy, škola i školka, celkem 10x. Cena: 1090,- Kč.  
Částku vybíráme do konce října. Jízdné je zdarma z projektu MŠMT. 
Povinný je výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku, mají jej zdarma. Děti, které 
se přihlásí, přinesou nejpozději ve středu souhlas a potvrzení o bezinfekčnosti. Na 
bazén budeme jezdit autobusem kolem 11. hodiny, předtím proběhne druhá svačinka, 
kterou dětem prosím připravte. První svačina bude kolem 9. hodiny. Návrat 
plánujeme kolem 13,30 hod., poté je oběd. Zvažte, zda budete dávat dětem kapesné 
na cukrovinky, bude před obědem! 
S sebou do batůžku: plavky, mýdlo, ručník, sáček na mokré plavky. 

➢ Dopravní hřiště Mohelnice - 11.10.2018; Pojedeme autobusem, 
společně děti z MŠ i ZŠ. S sebou je potřeba: svačinu, pití a helmu. 
Vybíráme 70,- Kč na autobus. 

➢ Setkání rodičů a přátel školy v září aneb první kavárnička 
Srdečně Vás zveme na první společná setkání, kde u kávy můžeme probrat “školní“ 
věci. Ve školce se bude konat v úterý 11. 9. 2018 v 15 hod., ve škole se bude konat 
v úterý 25. 9. 2018 v 15 hod. 
  

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


➢ Projekty: 
- Během září se rozbíhají projekty “Školní mléko“ (žáci budou dostávat mléko zdarma); Ovoce a zelenina 
do škol“ (zdarma dostanou žáci cca 1-2x měsíčně balíček ovoce a zeleniny). 
- Projekt „ZŠ a MŠ Lesnice 22“, tzv. šablony EU. Škola od ledna 2017 čerpá finanční prostředky. Projekt 
končí v prosinci 2018. Od ledna 2019 budeme pokračovat v projektu Šablony II.  
- I v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém 
najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do 
školy.  Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky, pravopisu, 
základní slovní zásoby z angličtiny. Žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj 
logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma 
ZDARMA! Přístupové údaje budou nalepeny v žákovské knížce. Doufám, že portál Proškoly.cz bude dobře 
sloužit jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.  
➢ Poplatky: 
- školní družina: 60,- Kč za měsíc; 300,- Kč pololetně (platby do konce října, do konce března) 
- mateřská škola: 300,- Kč měsíčně společně s obědy (školné neplatí předškoláci) 
- výtvarné pomůcky 100,- Kč na pololetí; pracovní sešity, viz seznam třídních vyučujících; do konce 
listopadu 
- programy Vila Doris ZŠ – 160,- Kč na celý rok (do konce listopadu) 
➢ 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. Nezapomeňte si v době nepřítomnosti odhlásit i stravu! 
➢ DM software – Škola on-line!  
V letošním roce jsme rozšířili aplikaci Škola on-line. Máme elektronické třídní knihy i 
klasifikaci. Známky budou mít žáci v žákovských knížkách, ale i na webu.  Přístupová 
hesla pro rodiče a více informací o aplikaci podáme na třídních schůzkách. 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@zslesnice.cz // toto slouží i jako adresa na pedagogy školy.  

➢ Zprávy z mateřské školy 
Těší nás, že jste využili prázdninový provoz a plánujeme v tom pokračovat i v následujících 
letech. Do školky o prázdninách chodilo 11 dětí. V důsledku velmi malého počtu dětí od září 
jsme museli ve školce snížit úvazky pedagogů. Protože se na volně vyhlášené místo nepřihlásila 
kvalifikovaná paní učitelka, bude tuto činnost na dobu nezbytně nutnou vykonávat paní 
Veronika Kubíčková, která si postupně doplní vzdělání.   
Provoz MŠ je denně od 7 do 15, 45 hod. (Od 6,30 hod. bude v MŠ paní školnice.) 
Co děti ve školce potřebují: Měly by mít ve skříňce jedno oblečení do MŠ, jedno oblečení 
(hlavně tepláky nebo kraťasy) na pobyt venku, v teplých dnech pokrývku hlavy na ochranu 
proti slunci, pláštěnku, gumáky, náhradní spodní prádlo (v zimě i punčocháče), kartáček na 
zuby a pastu, papírové kapesníčky v krabičce. Všechny věci by měly být podepsané pro větší 
přehlednost. Pro předškolní děti platí povinná docházka do MŠ. Ostatní informace 
(odhlašování, platby za obědy, za kulturní představení apod.) probereme na společné schůzce, 
první kavárničce, v úterý 11.9. 2018 od 15 hod. Těšíme se na vaše připomínky a náměty! 

➢ Informace ze školní jídelny od paní Kubíčkové: Ve školní jídelně personální změny 
nejsou. V září všichni vyplní přihlášku ke stravování. Platba obědů zůstává stejná, jen 
se změnou čísla účtu 181 798 399/0300. Je možné platit obědy hotově vždy v prvním 
týdnu v měsíci, a to pondělí a úterý dopoledne. Od letošního roku plánujeme další 
možnost placení inkasem, dáme vám vědět odkdy. Stejně jako vloni si budou moci žáci 
základní školy brát dopolední svačinky. Odhlašování obědů a svačinek provádějte, 

prosím, den předem do 14 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 56,- Kč. Obrátit se s dotazy 
je možné na vedoucí kuchyně paní Kubíčkovou Veroniku, popřípadě na paní Čechovou 
Karin, která připravuje pro naše děti a dospělé. Ceny svačinek a obědů jsou uvedeny 
v tabulce. Dobrou chuť! 

 dop. svačina oběd odp. svačina 

3 – 6 let 8 16 7 

7 – 10 let 14 22  

11 – 15 let 14 25  

cizí strávníci  56  

 
➢ 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 od 12 do 15 hod. Od 15 do 15,45 hod. mohou být děti v MŠ.  
➢ Co ve škole sbíráme? 
Od letošního roku bychom se chtěli více zaměřit na environmentální 
výchovu. Chtěli bychom, aby dětem nebylo lhostejné životní 
prostředí, ve kterém žijeme.  S tímto souvisí i projekty, kterých se 
plánujeme zúčastnit.  
Paní učitelka Mgr. Pavla Kropáčová se bude věnovat projektu Recyklohraní.  
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, 
zářivky, úsporné žárovky, staré mobily, VRŠKY od plastových lahví. Všechny tyto věci 
opět zašleme k další recyklaci. SBÍREJTE s námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát!   
➢ Co potřebují školáci nakoupit do školy? 
Prvňáčci: Stírací tabulky a dvě fixy, (mají je u Kylarů v Zábřehu) a potom všichni: pouzdro, plnící 
pero, tužka silná trojhranná, tužky – číslo 3, dřevěné pastelky české výroby (6-12 barev, 
trojhranné jsou lepší), ořezávátko, pravítko – 30cm, voskovky, fixy, plastelína, lepidlo tuhé - 
KORES 50g, štětec plochý č. 12, štětec kulatý č. 10 a 3, nůžky, cvičební úbor, přezůvky, ručník, 
papírové kapesníčky v krabičce, obaly na sešity a učebnice. Pro 3., 4. a 5. třídu: kružítko, 
pravítko – trojúhelník s ryskou. Nestresujte se s nákupy, stačí během prvních 14 dnů! 

➢ Máte nějaký nápad, jak škole pomoci? Uvítáme jakoukoli aktivitu, sponzorský dar 
finanční nebo ve formě školních potřeb a pomůcek.  
➢ Slovo závěrem 
Začínáme školní rok s personálními změnami. Budeme se všichni snažit, abychom 
naplnili obsah věty … ZŠ a MŠ Lesnice = škola, která má srdce. Pojďte do toho s námi!  
                                      Na spolupráci se těší ředitelka školy Marie Effenberger Rychlá 
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