
Jarní zprávy ze školy  

Pomalu se nám blíží závěr školního roku. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Byl to rok 

hodně náročný, s mnohými změnami, úskalími a výzvami.  Děti i žáci zvládli naplnit cíle 

výchovně vzdělávací činnosti, zažili jsme mnoho úspěšných akcí, získali mnoho nových 

podnětů, námětů, prožitků.  O některé aktuální z nich se s Vámi podělíme. 

 

 Výlet Jihlava 22. 5. 2019 = výhra  

Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli 

2. místo v celostátní soutěži „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“. Získali jsme tak 

možnost zdarma jet do ZOO Jihlava. Na pomoc s námi jeli zaměstnanci 

školy nebo jejich zástupci a členové školské rady. Protože se jednalo o 

soutěž v Recyklohraní, měli jsme možnost v Jihlavě navštívit dvě firmy - 

třídírnu odpadů a Enviropol. Pro děti to byla velmi zajímavá zkušenost. 

Snad se díky tomu budou více zamýšlet nad důležitými otázkami o životním 

prostředí.  

Samozřejmě, že pro děti byl největší cíl ZOO Jihlava. Všem vřele 

doporučujeme návštěvu zde. Je velice osobitá, s překrásnými prvky pro děti 

i dospělé. Škoda, že nám počasí moc nepřálo. Za deště jsme nemohli 

vyzkoušet všechna dětská hřiště. Velikou výhodou byl velmi malý počet 

návštěvníků, tudíž jsme si pozorování zvířat mohli v klidu vychutnávat.  

Děkujeme všem za spolupráci v této soutěži. Rodiče sami vědí, jak jsou 

veškeré výjezdy drahé, a tento, NEZAPOMENUTELNÝ byl ZDARMA!!!. Pro nás je to velká motivace, že má smysl sbírat 

a třídit odpad, tak jak to děláme a účastnit se vyhlášených soutěží, i když jsme škola malá.  

 

A takto popsal ve slohové práci výlet David Skalický, žák 5. ročníku: 

„Ve středu 22. 5. 2019 jsme jeli autobusem do Jihlavy. Vyjížděli jsme 6:45 od hospody v Lesnici. Cesta nám trvala 3 

hodiny a už jsme byli v Jihlavě. První hodinu v autobuse jsem poslouchal písničky, potom jsme se dívali na film a 



nakonec jsme zpívali písničky za doprovodu kytary. Hned jak jsme dojeli, šli jsme do firmy, která zpracovává 

elektroodpad. Tato firma je jediná v celé Střední Evropě. Potom jsme jeli do zoologické zahrady. Tam jsem viděl 

spoustu zvířat např. žirafy, medvědy, zebry, klokany, pavouky, hady, krokodýly, opice… Taky jsem si koupil dva 

suvenýry. První suvenýr byl plastový kelímek s tygrem, druhý suvenýr byla magnetka s rysem. Ze zoologické zahrady 

jsme odcházeli v 16:00. Když už jsme byli všichni v autobuse, jeli jsme domů.“ 

 Den maminek 

V pátek 10. května jsme společně oslavili Den maminek. Vystoupení i dárečky děti připravily skutečně s láskou. 

Všichni jsme měli velkou trému, ale myslím, že se akce povedla. Za skvělou organizaci, pomoc a spolupráci děkujeme 

obci.  

Básnička, kterou složila Anetka Gregorová,  

žákyně prvního ročníku 

Maminka  

Moje milá maminka  

vypadá jak květinka,  

květinka co v noci svítí,  

je to váza plná kvítí.  

Kvítí žlutých jako hvězdy,  

hvězdy co jen tak nevidíš,  

když v noci tvrdě spíš. 

 Květinový den – poprvé v Lesnici 

Ve středu 15. května jste mohli naše žáčky potkat ve žlutých tričkách. Nabízeli žluté kvítky 

měsíčku lékařského. Zúčastnili jsme se celostátní kampaně a sbírky Ligy proti rakovině. Snad 

jsme zahájili tradici, která bude v Lesnici pokračovat. Na boj se zákeřnou nemocí se podařilo 

letos vybrat 1 800,- Kč. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příště. 

 

 Zažádali jsme o dotaci  

V měsíci květnu jsem podala žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP) prostřednictvím 15. výzvy 

k předkládání žádostí o podporu MAS Horní Pomoraví o. p. s. s názvem „MAS Horní Pomoraví o.p.s. – IROP – 

Modernizace mateřských a základních a škol I.“ na projekt: „Modernizace učeben se nebojíme -  ZŠ a MŠ Lesnice“. 

Rozpočet projektu bude ve výši maximálně 2 300 000 Kč. Rádi bychom zbudovali venkovní učebnu, abychom měli 

lepší podmínky se učit venku s návazností na pěstitelství a pracovní činnosti. Ve škole bychom rádi zmodernizovali a 

vybavili pomůckami družinu a jazykovou učebnu. Držte nám pěsti, třeba to vyjde. 

 

 Zápis  

Do školy přijde od září pět prvňáčků, ve škole bude tedy celkový počet žáků v novém školním roce 20. Do mateřské 

školy jsme zapsali 12 dětí, předpokládáme, že pravidelně bude navštěvovat školku kolem 15 dětí. 

Děkujeme všem rodičům za důvěru. Věřte nám, že naše povolání děláme srdcem a děláme vše pro to, abychom Vaši 

důvěru nezklamali. Pokud víte o někom, kdo by ještě mohl navštívit naše zařízení, pošlete dál, že „místo máme, do 



školy i školky přijímáme“. Pokud byste se rozmysleli, zapsat do školy či školky své děti ještě můžete hned, během 

prázdnin, dokonce i na začátku měsíce září. Rádi Vás mezi námi uvítáme! 

 

 

 Poslední zvonění  

Slavnostní ukončení školního roku se bude konat v pátek 28. června v 8 hodin. Žáci dostanou 

vysvědčení, zhodnotíme školní rok a na dva měsíce se rozloučíme. Pro dva žáky pátého ročníku 

proběhne v tento den „poslední zvonění“ v naší škole. Na Dni maminek zvládli skvěle náročnou 

úlohu moderátorů. Jsou to Štěpán Hlava a David Skalický. 

 

 Prázdninový provoz mateřské školy (prvních a posledních čtrnáct dní) 

V měsíci červenci bude MŠ otevřena do 12. července, následuje řádná dovolená všech zaměstnanců, v měsíci srpnu 

se MŠ otevře od 19. srpna. Školné za oba měsíce je 300,- Kč. Provoz MŠ bude pravděpodobně od 7,30 – 15 hod. 

Pokud by někdo potřeboval jinak, nebojte se ozvat. Vycházeli jsme z dotazů rodičů, můžeme jej přizpůsobit. 

 Prázdninový provoz vývařovny (první dva týdny a poslední tři týdny) 

Paní kuchařky pro Vás budou vařit do 12. července, poté budou čerpat řádnou dovolenou. Provoz zahájí od 12. 

srpna. Prosíme Vás, abyste se ohledně obědů domluvili s paní Veronikou Kubíčkovou, vedoucí stravovny (mobil ŠJ – 

601116353). 

 

 Závěr 

V měsíci květnu se mi naskytla příležitost přijmout pozvání do Senátu ke kulatému stolu s panem ministrem 

Robertem Plagou. Akci organizovala paní Irena Jonová, místostarostka Šumperka s panem senátorem Miroslavem 

Adámkem. Setkání pro mě bylo velice příjemné a přínosné. V úzkém kruhu jsme probírali problémy školství, aktuální 

cíle i vize do budoucna. Velice mě těší, že nastavené cíle naší školy se shodují s představami ministerstva. Potěšilo 

mě, že jsem si ověřila, že náš školní výchovně vzdělávací proces děláme skutečně dobře. Zaměřujeme se na to, aby se 

děti ve škole cítily dobře, na úspěch každého žáka, na rozvoj individuálních talentů dětí. Nemalou roli hraje sehraný 

tým a velká podpora a spolupráce se zřizovatelem, vedením obce. Proto prosím rodiče, kteří se ještě rozhodují, 

nebojte se nám svěřit svá dítka, u nás jim je skutečně dobře! Pokud byste se rozmysleli, jak jsem již psala výše, 

nebojte se mě kontaktovat i během prázdnin. 

Děkuji ještě jednou za obrovskou podporu vedení obce a všem, co nám „fandíte“. Vážíme si toho. 

Závěrem bych Vám všem chtěla za celý náš tým popřát krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků prožitých 

s vašimi dětmi.         Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 


