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Topení ve škole a školkách 

V našem zařízení topíme několika zdroji. V lesní školce dřevem, v mateřské školce topným 

olejem, na druhém stupni uhlím, na prvním stupni elektřinou.  

Náklady na vytápění školy elektřinou se zvýší asi o 25 %, odhadem na 600 tis. Kč ročně. Cena 

topného oleje se zvýší o 100 %, odhadem na 130 tis. Kč ročně. Za uhlí ročně zaplatíme asi 70 tis. 

Kč. 

Dřevo jsme získali za 10 tis. Kč a díky brigádě rodičů jsou zde náklady minimální. 

 

Při vytápění prostor se budeme držet platnou vyhláškou č. 410/2005 Sb. (nová úprava zatím není) 

a vytápět třídy na 20 stupňů Celsia. Může se stát, že třídy „staré školy“ budou výjimečně i pod 

touto hodnotou z důvodu systému vytápění (akumulační kamna). Podle vyhlášky může být teplota 

ve třídě 18 stupňů Celsia, ale ne více, než tři dny. 

Školnice na jednotlivých pracovištích (LMŠ, MŠ, ZŠ 1., ZŠ 2.) budou denně zaznamenávat 

teploty.  

 

Zájmové kroužky ve škole 

Zájmové kroužky jsou bezplatné. Probíhají v rámci školní družiny a dětského klubu. Provoz v 

říjnu je zkušební. Od listopadu se děti přihlašují již závazně. 

 

úterý Kreativní 14.00 - 16.00 Lenka Neckářová 

 Pozorování a pokusy 14.00 – 15.00 Milan Bárta 

 Taneční 15.00 – 16.00 Pavlína Líbalová 

středa Atletika 15.00 – 16.00 Tereza Vítková 

čtvrtek Šití 14.00 – 15.00 Katka Hellerová 

 Florbal 15.00 – 16.00 Libuše Seidlová 
 

 

Akce venkovských škol na Českolipsku 

V říjnu se konají dvě tradiční akce venkovských škol, kterých se účastní vybraní žáci prvního 

stupně. Ve středu 5. října vyjede skupina dětí na orientační běh, který organizuje škola v Práchni. 

Závod bude probíhat v Novém Boru. 

V úterý 25. října se někteří žáci 4. a 5. třídy budou účastnit vlastivědné soutěže, jejím 

organizátorem je škola Volfartice. 

 

Psycholožka Rút 

Jednou až dvakrát měsíčně bude do naší školy dojíždět psycholožka. Děti se s ní budou potkávat 

při jejím náslechu ve vyučovacích hodinách. Pokud bude navržena konzultace s dítětem nebo dítě 
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samo projeví zájem o popovídání si s psycholožkou, budeme rodiče předem informovat a nebude 

realizováno bez souhlasu rodičů. 

 

Otevřené čtvrtky ve škole 

Každý čtvrtek se mohou přijít rodiče podívat na vyučování do školy. Návštěva rodičů může bez 

ohlášení probíhat v libovolných třídách a na vyučovacích předmětech podle výběru. Vyučování 

začíná v 8 hodin. Prosíme rodiče o roli pozorovatelů. 

 

Angličtina ve školce / každé úterý odpoledne 

Každou středu od 13.00 hodin bude v mateřské školce probíhat výuka angličtiny. V lesní školce 

bude angličtina od 14.15 hodin. Cena za lekci je 50 Kč. Lektorkou je Klára Bednaříková. 

 

Šesťáci pojedou do SEV Divizna Liberec 

V pátek 7. 10. se žáci šesté třídy vydají do Liberce na vzdělávací program ,,Můj aktivní rok pro 

přírodu“. Akci organizuje Pavlína Lomičová, koordinátorka ekologické výchovy na naší škole. 

 

Erasmus+ 
Na konci října se uskuteční další výjezd v rámci programu Erasmus+. Tentokrát se jedná o projekt 

pro první stupeň. Pět dětí z naší školy se může těšit na cestu do Řecka a na setkání s kamarády 

z Islandu, Rumunska, Azorských ostrovů a Francie. 

 

Podzimní prázdniny pro základní školu 

budou ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října. V pátek 28. října je státní svátek. 

 

 

Akce MŠ a LMŠ termín místo 

Kino  5.10. Doksy 

Kurz bruslení 6.10., 13.10., 20.10., 

27.10. 

Zimní stadion Česká Lípa 

Ekopark 19.10. Liberec 

 

Poděkování 

Děkujeme za všechny drobné finanční i věcné dary. Velmi děkujeme panu Iovanovici za oplocení 

pozemku školy (nové části zahrady). 

Pokud byste měl někdo zájem školu a školky finančně podpořit, budeme velmi vděčni. 

Děkujeme za důvěru a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


