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CIRKUSEM PO EVROPĚ…
… je název ročního motivačního tématu zaměřeného na globální výchovu pro

CO NOVÉHO VE ŠKOLE? ANEB O PRÁZDNINÁCH ŠKOLA NESPÍ
Největší změnou, která o prázdninách ve
škole proběhla, bylo vymalování hlavních
chodeb, výměna podlahové krytiny a nátěr
schodiště. Na školní zahradě probíhá
rekonstrukce spadlé zdi. Nedílnou součástí
změn, které s novým školním rokem
nastanou, je i ŠKOLNÍ ŘÁD, který byl
schválen Školskou radou. Rodiče by se s ním
měli seznámit. K nahlédnutí Vám bude
k dispozici na internetových stránkách školy
nebo bude vyvěšen v přízemí budovy školy
na nástěnce.

VÍTÁME PRVŇÁČKY
Do lavic se poprvé letos 2. září 2013 posadili Adam Cába, Kristýna
Dobešová, Vojtěch Dragoun, Barbora Hlavsová, Adam Karbus, Petr
Kmošek, Jakub Komínek, Matyáš Müller, Daniel Procházka, Tomáš
Šmíd a Richard Tichý. Doufáme, že se všem prvňáčkům bude u nás
ve škole líbit, těšíme se na ně a přejeme jim úspěšný školní rok bez
úrazů, nemocí a hlavně samé jedničky.

SBĚR PAPÍRU
Sběrová akce pokračuje i v dalším školním roce. Po loňských zkušenostech bude probíhat
nepřetržitě po celý školní rok. Až naplníme domek, sběr odvezeme. Děti dostanou za účast
symbolické odměny, výtěžek bude využit ve prospěch celé školy (příspěvky na akce nebo
hračky).
Pravidla školního sběru:
 svazujte balíčky o hmotnosti max. 5 kg, protože s nakládáním pomáhají školáci (ne
v igelitových taškách)
 sběr do hmotnosti 10 kg ukládejte u zadního vchodu
 hmotnost sběru nahlaste – nejlépe písemně – učitelce (lístek se jménem dítěte,
hmotností papíru, popř. datem)
 větší množství papíru nad 10 kg nahlaste nejpozději den předem a domluvte si čas
přivezení sběru (obracejte se na školníka nebo p. uklízečky), větší množství se složí
hned do sběrového domku.
Předem děkujeme.

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ
I. tř. ZŠ (1., 3. ročník)
třídní učitelka Kamila Hlavsová
(11+7 dětí)
II. tř. ZŠ (2. ročník)
třídní učitelka Ladislava Nová
(13 dětí)
III. tř. ZŠ (4., 5. ročník)
třídní učitel Mgr. Emil Červený
(11+8 dětí)
Od 1. září 2013 bude v ZŠ 50 dětí, čímž je naplněna maximální kapacita školy.
I. tř. MŠ Stehelčeves
učitelky Kateřina Müllerová, Martina Tesařová (24 dětí)
II. tř. MŠ Stehelčeves
učitelka Jitka Kmohanová
(16 dětí)
II. tř. MŠ Dřetovice
učitelé Petr Michalíček, Vladimíra Rašková DiS. (20 dětí)
V MŠ od 1. září 2013 bude 40 dětí na pracovišti ve Stehelčevsi a 20 dětí na pracovišti ve
Dřetovicích. Obě pracoviště mají naplněnu maximální kapacitu školy.

INZERCE
Nabízíme zbylé dřevo z půdy sběrového domku. V případě zájmu se obracejte na ředitelku
školy Mgr. Šárku Holečkovou (728 816 838).

PŘIPRAVUJEME
 6. září 2013 podzimní olympiáda (dopoledne v ZŠ)
 sběr starého papíru (bude probíhat průběžně celý rok)
 10. září 2013 třídní schůzky v MŠ (16:00), ZŠ (16:30)

