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Personální změna ve škole – změna rozvrhů a vyučujících 
Od 1. listopadu dojde ke změně třídního učitele v 5. třídě. Dominiku Radechovskou (odchází na 

pracovní neschopnost před mateřskou dovolenou) nahradí Petr Procházka. Zároveň dojde ke 

změně vyučujícího českého jazyka – Pavlína Lomičová, matematiky – Petr Procházka. 

Změny vyučujících se dotknou také 7. a 8. třídy. Zeměpis, dějepis a výchovu k občanství bude 

vyučovat Jan Frundl. V 6. třídě výchovu k občanství bude také vyučovat Jan Frundl. 

Od 1. 11. se všem třídám změní rozvrhy hodin. 

 

Čtvrtletí ve škole 
V průběhu listopadu se ve škole budou konat individuální konzultace s rodiči. Konzultace jsou 

nabízeny i rodičům žáků na individuální docházce. Konzultací se mohou účastnit i žáci. Rodiče se 

mohou u třídního učitele zapsat na určitý čas (více informací podají třídní učitelé). 

Děti čeká čtvrtletní opakování, budou hodnocené slovně i známkami, pokusí se o sebehodnocení. 

Konzultace ve třídách: 

1.třída / 23. – 26.11. 

2. třída / 22. – 25.11. 

3. třída / 22. – 25.11. 

4. třída / 23., 24.11. 

5. třída / 22. – 26.11. 

6. třída / 25.11. 

7. třída / 22.11. 

8. třída / 25., 29., 30.11. 

 

Doučování 
Ve škole probíhá nebo začne probíhat ve 2. – 8. třídě v českém jazyce a matematice doučování 

vybraných žáků. Doučování vedou učitelé českého jazyka a matematiky. Jedná se o děti, které mají 

problémy s běžně probíranou látkou. 

 

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče 
Od října probíhá ve škole odborná péče pro děti, které mají toto doporučení uvedeno z odborného 

pracoviště. Péči zajišťuje Dita Klimešová, Sandra Traupová. 

 

Zájmové kroužky 
Od října jsou v provozu zájmové kroužky, jejich vedoucími jsou učitelé a rodiče. Rozpis lze nalézt 

na nástěnce na chodbě či na internetové stránce školy.  

 

Akce VŠCHT ve škole / 1. listopad 
V pondělí se mohou děti druhého stupně a část dětí prvního stupně těšit na program studentů 
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VŠCHT. Program bude zaměřen na chemické pokusy a bude probíhat v nové škole. 

 

Kurz angličtiny pro dospělé / 2. listopad 
Kurz angličtiny povede Veronika Žáková. Výuka bude probíhat každé úterý od 15.00 do 15.45  

hodin více pokročilí, od 16.00 do 16.45 hodin méně pokročilí. Cena je 50 Kč/ hodinu. 

 

Školkáčci pojedou bruslit / 4. listopad 
V listopadu, prosinci a lednu pojedou děti z mateřské a lesní školky bruslit na zimní stadion do 

České Lípy. Jedná se celkem o deset lekcí. Děti se pod vedením trenérů budou učit základy 

bruslení. Po lekci bruslení bude následovat hodina tělocviku v nedaleké tělocvičně. 

Dopravu bude škola hradit z projektu OP VVV. Poplatek za bruslení a tělocvičnu činí celkem 375 

Kč. Odjezd od školy zájezdovým autobusem bude v 8.00 hodin. Zpět do Oken se budou děti vracet 

kolem 12.30 hodiny. 

 

Brigáda na zpracování dřeva / 10. listopad 

Prosíme o pomoc s přípravou dřeva na zimu pro lesní školku a školu (nové prostory). 

Dřevo od Českých drah je na novém pozemku školy (zahradě) a je nutné ho pořezat a 

odvozit. Brigáda bude začínat v 15 hodin a končit se setměním. Děkujeme. 
 

Chcete podpořit školu a pomoci dofinancovat náklady spojené s rekonstrukcí 

nové školy? 
1) Chystá se další online dražba. Přemýšlíte o vhodném vánočním dárku? Tentokrát  budeme 

dražit obrazy, grafické listy, fotografie. 

2) Sbírka na dofinancování nákladů probíhá na Donio.cz 

Znáte někoho, kdo by nás chtěl podpořit?  

 

 

Fotografování ve školce – Vánoční sady / 10. listopad 
V mateřské školce proběhne tradiční oblíbené vánoční fotografování. Vánoční sady si mohou 

nechat vyfotit rodiče dětí z mateřské a lesní školky 10. listopadu od 9 hodin. Cena sady je 250 Kč. 

 

Návštěva kina v Doksech / 3., 11. listopad 

Ve středu 3. listopadu navštíví děti ze školky kino Máj Doksy a čeká je pásmo klasických pohádek. 

Ve čtvrtek 11. listopadu se vydají do kina děti prvního stupně – snímek Myši patří do nebe (od 8.45 

hodin) a děti druhého stupně – film Zátopek (od 10.30 hodin). Cena za filmové představení je 50 

Kč. Dopravu hradí škola. 

 

Svatomartinský průvod  pro děti ze školy a ze školky / 11. listopad 

V pondělí 11. listopadu se bude konat tradiční Svatomartinský průvod, který vyjde v 17.00 hodin 

od školy. Do průvodu si nezapomeňte vzít lampiony či lucerničky...možná potkáme i Martina. 

 

Magická noc – školní družina / 12. listopad 

V pátek 12. listopadu se bude ve škole konat tradiční akce "Magická noc". Ve škole se budou děti 

scházet v 18.30 hodin, ráno v sobotu budou ze školy odcházet v 8.00 hodin. S sebou potřebují věci 



na spaní (karimatku, spací pytel), hygienu a něco k snědku. Děti se mohou těšit na hry, čtení, 

promítání a stezku odvahy. 

 

Další úpravy interiéru nové školy / 15. – 19. listopad 

V týdnu od 15. do 19. listopadu budou probíhat v prostorech nové školy další stavební úpravy. 

V těchto dnech bude výuka žáků 6., 7., 8. třídy probíhat v jiných prostorech, projektově, 

distančním způsobem. Bližší informace se děti dozvědí od svých třídních učitelů. 

 

Rozsvícení vánočního stromu v Oknech / 28. listopad 
Vánoční strom před školou v Oknech se bude slavnostně rozsvěcovat v neděli 28. listopadu v 17 

hodin. Přijďte si s dětmi zazpívat adventní písně. 

 

Co se chystá? 

- vánoční výlety do Prahy 

- návštěvy tělocvičny ve Starých Splavech 

- beseda na téma „legionáři“ 

- navázání spolupráce se školou v Německu 

- navázání spolupráce se školkou a školou u krajanů v rumunském Banátu 

- vánoční trhy a koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

- kurzy plavání 

- … 

 

Děkujeme za podporu naší školy a školky.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


