
Zprávy ze školy – září 2019 
Vážení rodiče, žáci, spoluobčané,  
v následujících řádcích nabízím aktuální informace ze školy. Za celý kolektiv Vám přeji 
příjemné čtení, a ještě příjemnější podzimní náladu.  

 Slavnostní zahájení školního roku  
V pondělí 2. 9. 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Velký den to byl hlavně pro šest 
našich chlapců, prvňáčků. První den se nesl v milé atmosféře. Nechyběly dárečky, sladkosti, 
slavnostní nálada. Příjemná a povzbudivá byla slova, která patřila dětem i pedagogům od 
paní místostarostky. Naši žáčci také měli možnost se svěřovat se svými plány i představami, 
na co se do školy těší. Hned druhý školní den jsme některá přání splnili. Vyrazili jsme se učit ven. Mimo jiné si děti 
venku vyrobily přírodní lapače snů. Lapače na chodbě plní svoji funkci. Hlídají nám školu od všeho zlého.  

 Představení pracovního kolektivu školy                            
 Pedagogové: 
I. třída – 1. a 2. ročník; třídní učitelka Mgr. Jana Janků 
II. třída – 3., 4. a 5. ročník; třídní učitelka Mgr. Bc. Marie Eff. Rychlá 
Školní družina a asistent pedagoga: Lenka Uhráková; Monika Vilímková (učitelka ZŠ) 
Mateřská škola: Bc. Veronika Laichmanová, František Uhl, DiS. 
Pracovníci provozu: 
Školnice, uklízečka: Jaroslava Kobzová, Radka Sedláčková 
Vedoucí ŠJ: Veronika Kubíčková, paní kuchařka: Karin Čechová 
Školská rada: paní Věra Čadová, paní Petra Gregorová, p. uč. Jana Janků 
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 
Pro komunikaci s námi můžete využívat tyto kontakty: 
Webové stránky: www.zslesnice.cz; e-mailová adresa: skola@zslesnice.cz 
Telefony: ZŠ: 583 416 019, 607 036 511 (raději SMS); MŠ: 725 812 709; ŠD: 725 812 685; ŠJ: 601 116 353 

 Co jsme stihli v září? 
 Prodloužili jsme provoz 

S novým školním rokem jsme se snažili vyjít vstříc rodičům, kteří potřebovali zajistit delší provoz, hlavně v mateřské 
škole. Nově je tedy školka otevřena od 6,30 hod. do 16,30 hod., tedy celých deset hodin. Kromě paní učitelky 
Veroniky ve školce působí i pan učitel František. Jsme rádi, že máme v kolektivu i mužské zastoupení.  
Ve škole od září funguje ranní družina a to od 7,15 hod., odpoledne mohou být děti v družině do 15,30 hod. I žáci ze 
školy však mohou využít provozu mateřské školy. 

 Co ve škole sbíráme? 
Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme. V loňském roce 
jsme byli velice úspěšní v projektu Recyklohraní. Za sběr mobilů jsme vyhráli 2. místo v České 
republice. Zdarma jsme tak jeli na výlet do ZOO Jihlava.  
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, 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! Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, 
šetříme tím nejen životní prostředí, ale i peníze.  

 Ukliďme svět, ukliďme Česko – 20. 9. 
V pátek 20. září v 10 hod. se v rámci celorepublikové kampaně 
pokusíme vyjít do ulic Lesnice a posbírat odpadky. Akci jsme nazvali 
„Ukliďme si Lesnici“. Dobrovolníky - pomocníky vítáme! 

 Co nás čeká v říjnu… 

 Zahájíme činnost kroužků  
V MŠ nabízíme kroužek flétna a tělocvik – „Děti na startu“. V ZŠ to jsou: kroužek AJ, výtvarka (keramika), sportovní – 
„Děti na startu“, čtenářský klub, klub deskových her a zábavné logiky (lego, základy programování). 

 Oslavíme Mezinárodní den zvířat – 4. 10. 
Děti ze ZŠ si mohou do školy přinést domácího mazlíčka. Budeme zvířata pozorovat, měřit, vážit, bádat… 

 72 hodin dobrovolnictví 
Již v loňském roce jsme se úspěšně zapojili do projektu, jehož heslem je: Pomáhám, protože chci! I my v Lesnici, 
stejně jako dobrovolníci po celém Česku, se pustíme do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či našemu okolí. 
Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních 
účinků. A co plánujeme? Chceme mít více truhlíků s květinami před školou, pokusíme se vyrobit ptačí budku, krmítka, 
hmyzí hotel. Uvidíme, zda se nám vše podaří. Přidat se k nám můžete ve čtvrtek 10. odpoledne a v pátek 11. října 
2019 dopoledne. 

http://www.google.cz/imgres?q=recyklohran%C3%AD&hl=cs&rlz=1R2ADSA_csCZ422&biw=1058&bih=430&tbm=isch&tbnid=a_0xbasmBBz0qM:&imgrefurl=http://www.zsg.cz/cs/recyklohrani.html&docid=9TFKzSTlFhGMCM&w=473&h=424&ei=sMNfTunYCcbE4gTv-JEQ&zoom=1
http://www.zslesnice.cz/
mailto:skola@zslesnice.cz


 Máte nějaký nápad, jak škole pomoci?  
Uvítáme jakoukoli aktivitu, námět, sponzorský dar finanční nebo ve formě školních potřeb a pomůcek. Třeba vás 
napadne nějaká pěkná aktivita, která by rozšířila naši výchovně vzdělávací činnost. Rádi ji přivítáme! 

 Školní jídelna – pozdrav z kuchyně 
„Chtěly bychom tímto poděkovat všem našim strávníkům. Jsme velice rády, že Vám chutná. Ráda bych připomněla možnosti 

placení stravného a také lehké zvýšení obědů a to na 58,-Kč. Platit je možné hotově, přímo u nás v kuchyni, bankovním převodem 
nebo inkasem.  Přejeme všem strávníkům dobrou chuť a příjemný pohodový podzim!“ V. Kubíčková a Karin Čechová 

Pokud byste chtěli odebírat naše obědy, spojte se s paní Veronikou Kubíčkovou, vedoucí školní jídelny. Dospěláci si 
mohou vybrat oběd ze dvou nabízených jídel. Paní kuchařky vaří výborně!  
Informace pro přihlášené: Obědy lze odhlašovat den předem. Ceny obědů: MŠ 18,- Kč, (6-10let) 25,-Kč, (11-14let) 
29,- Kč, nad 15 let 32,- 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 58,00 Kč. Stravné i školné se platí nejpozději 
do desátého dne v měsíci, můžete platit i inkasem.  

 Škola v Lesnici slaví 50 let 
V září roku 1969 se otevřely dveře zcela nově postavené základní školy v Lesnici. Přijměte pozvání oslavit s námi 50 
let výuky, vzdělávání, setkávání generací. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci a pomoc s přípravami 
50. výročí ZŠ. Máte-li doma jakékoli staré pomůcky, vysvědčení, žákovské knížky, poznámky i pochvaly, fotografie 
(žáků, budovy školy, školních akcí…) nebo jakýkoliv jiný materiál týkající se naší základní školy, který by se hodil do 
ohlédnutí za historií a který byste nám propůjčili, kontaktujte, prosím, nejpozději do 11. 10. 2019 ředitelku školy. 
Současně budeme rádi, když nám pomůžete oslovit během následujícího měsíce bývalé zaměstnance školy, se 
kterými plánujeme společné setkání. Děkujeme za Vaši pomoc a ochotu. 
Oslava 50. výročí školy se bude konat v pátek 18. října 2019; den otevřených dveří bude probíhat od 10 – 16 hod.  
Poté, od 16 hod. proběhne setkání bývalých zaměstnanců školy. 
Více informací bude na plakátech k akci. 

 Závěrem 
Mile nás potěšily letošní počty dětí i žáků. Ve škole jsme zahájili s 22 žáčky, ve školce máme zapsaných 20 dětí. Pevně 
věřím, že se nám podařilo prolomit klesající tendenci. Děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci, velice si jí vážíme. 
Snažíme se dělat vše pro to, abychom Vás nezklamali. 
 
Příspěvek ukončím naším mottem:  „Učíme poctivě, hrajeme fér, snažíme se ukázat správný směr.“ 

Na společná setkání s Vámi se těší ředitelka školy, Marie Effenberger Rychlá. 
 

Příloha: 

- plakát - oslava 50 let školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- fotografie: slavnostní zahájení, lapače snů 

 

 

 

 


