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Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Červen 2020
Z Oken do Bruselu
Třídní učitelka 5. ročníku Bára se účastnila výběrového řízení na místo učitelky Evropské školy v
Bruselu. V konkurzu uspěla a od nového školního roku bude působit jako učitelka v české sekci.
Bára působila ve škole v Oknech jako učitelka devět let. Svou současnou třídu si vedla od prvního
ročníku. Významně se podílela na rozvoji školy organizací řady sportovních a mimoškolních
aktivit. Svou energií, odhodlaností a odvahou ovlivňovala pozitivní klima školy.
Přejeme šťastný let a ať se daří v další životní profesní dráze.

Lucka bude v jedničce...?
K prvňáčkům v září nastoupí mladá učitelka Lucka. Na naší škole působila již jako studentka na
pedagogické praxi v lesní školce. Letošní školní rok prožila v první třídě jako asistentka pedagoga
a ve školce v roli učitelky. Lucka má k malým dětem blízko, její laskavý a klidný přístup v
kombinaci s humorem a pílí, je výborným předpokladem stát se kvalitním pedagogem.

Změna u třeťáků
Letošní třeťáci se rozloučí se svou současnou třídní učitelkou Míšou, která přechází na pozici
učitelky tělocviku a angličtiny. Novou třídní učitelkou bude Dominika, která se vrátila z
pracovního pobytu ve Slovinsku a Velké Británii. Dominika má ráda sport, angličtinu a přírodu,
dojíždět k nám bude ze Starých Splavů. Na práci s dětmi se moc těší.

Organizace školního roku 2020/ 2021
Základní škola
Třída

Třídní učitelé

1.

Lucie Ďuriančiková

2.

Mgr. Iveta Myšková

3.

Mgr. Dita Klimešová

4.

Mgr. Dominika Radechovská

5.

Mgr. Veronika Žáková

6.

Mgr. Milan Bárta

7.

Mgr. Pavlína Lomičová

Výtvarné výchovy a pracovní činnosti bude ve všech třídách i nadále vyučovat Bc. Lucie
Křivánková.
Tělesné výchovy a angličtiny v některých třídách bude vyučovat Mgr. Michaela Králová.

Nové posily
Pan učitel Petr Procházka bude působit v 5., 6. a 7. třídě. Bude vyučovat matematiku, zeměpis a
vlastivědu. Bude k nám jezdit ze Mšena, studuje Pedagogickou fakultu, umí francouzsky a má tři
malé holčičky.
Paní učitelka Blanka Marčelová bude vyučovat německý jazyk v 6. a 7. třídě. Bude k nám dojíždět
z Nového Boru, působila jako asistentka v mateřských školkách v Německu a vyučovala němčinu v
novoborských školách.
Noví učitelé se budou na své budoucí pracovní působení připravovat již nyní v červnu. Můžete je
tedy u nás ve škole potkat a seznámit se s nimi. Velká příprava je čeká také v době léta, budou
absolvovat letní školy matematiky a českého jazyka.

Mateřská škola
Ve školce budou od září působit učitelky Bc. Helena Vysušilová a Michaela Kratochvílová.

Lesní mateřská škola
V lesní školce budou i nadále působit učitelky Bohumila Myslivcová a Anna Cyrusová.

Školní družina
Ve školní družině se bude o děti starat Petra Májová a Sandra Traupová.

Provoz školky v červenci a v srpnu
Provoz školky v letních měsících bude zajištěn do 10. července a od 17. srpna. Provozní doba
bude od 7.30 hodn do 16.00 hodin. Poplatek za toto období je krácen na polovinu (červenec 200
Kč, srpen 200 Kč). Děti budou pobývat v budově mateřské školky a na její zahradě.
Školka bude uzavřena ve dnech 27. a 28. srpna
Důvodem uzavření školky je akce celého pedagogického sboru ZŠ a MŠ (porady a semináře).

Příměstské tábory
V letošním létě škola organizuje pět příměstských táborů. Volná místa zbývají na dvou táborech (29.
6. - 3. 7. s Pavlínou Lomičovou, 24. - 28. s Klárkou Bednaříkovou). Cena tábora je 600 Kč. Zázemí
táborů bude také v budově mateřské školky a na její zahradě.

Schůzka pro rodiče (i děti) budoucí 1. třídy bude ve středu 10. června od 15 hodin.

Zahradní slavnost
I letos se setkáme na Zahradní slavnosti. Konat se bude ve čtvrtek 25. června od 16 hodin na
zahradě mateřské školky. Program bude zveřejněn na chystaném plakátku.

Co je ve škole a ve školce v plánu na léto ?
Budování nového školního hřiště (úprava terénu, nová plocha, doskočiště).
Rekonstrukce půdních prostor školy (nová střecha, půdní prostory : učebna, soc. zázemí a
kabinety).
Rozšíření lesní školky o dřevěnou přístavbu.
zapsala Iveta Myšková

