
             Informace pro rodiče 
 Základní škola a Mateřská škola Rohle 

Září 2022 
Milí rodiče, zdravíme Vás v novém školním roce 

a posíláme aktuální zářijové informace.  

 

Letošní prázdniny se opět nesly v duchu rekonstrukcí. Ve staré budově školy, se 

vyměnily všechny radiátory, které již dosluhovaly a často prokapávaly. Část zdí se 

musela poupravit a vymalovat, takže nová paní uklízečka měla v srpnu spoustu 

práce. Vyměnila se podlaha ve školní jídelně a natřelo se obložení. Tak až budete 

mít cestu kolem, nakoukněte dovnitř, určitě  budete mile překvapeni,  jak to máme  

v naší  jídelně pěkné.  Také se opravil vstup před školní jídelnou, který byl ještě po 

výstavbě kanalizace nedodělaný. Vše  financovala obec ze svého rozpočtu a moc 

děkujeme za tuto prioritu. Ve školní jídelně byl instalován nový konvektomat, který 

usnadní práci paní kuchařkám a zároveň Vám budeme moci uvařit nová chutná 

jídla. Máme dokončené nové webové stránky www.zsrohle.cz, které jsou  více 

přehledné a hlavně splňující současnou legislativu. A jsou na nich umístěny aktuální 

informace. 

Co se týká akcí, budeme se snažit, co nejvíce zachovat tradiční kulturní akce, které 

jsme v minulých letech realizovali. Myslím tím dýňobraní, vánoční dílny, maškarní 

karneval, velikonoční dílny, Rohelský cross, tradiční i netradiční schůzky a můžete 

se těšit na jaře tentokrát na zahradní slavnosti. Věřím, že se také zapojíte do sběru 

papíru, který nás čeká již koncem září.  

Pevně věřím, že letošní rok se nám povede. Chtěl bych klást větší důraz na naši 

vzájemnou komunikaci, abychom předešli někdy zbytečným nejasnostem a byli 

lépe a včas informování.  1. společné třídní schůzky proběhnou v úterý 20.9.2022 

v 16:00. 

Budeme se také více věnovat vzájemným vztahům u žáků. Díky tomu jsme zařadili 

do vyučování každý týden třídnickou hodinu, kde bude dostatek prostoru právě na 

utváření dobrých vztahů.  

Přeji nám všem klidný a úspěšný školní rok.  

   Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy  

Plán akcí na školní rok  2022/2023 

Září 2022 14.9. v 16:00 Informativní třídní schůzky v MŠ 
20.9. v 16:00 Informační třídní schůzky  ( třídní učitelé) 
Moštování – ŠD, hodiny PČ 
20.-21.9 Sběr papíru úterý, středa 
 

Říjen MŠ 4.10. Pradědovo muzeum  Bludov 
6.10. vítání občánků 14:30 
10.10.  Dopravní hřiště Mohelnice  
MŠ 19.10. Malá technická univerzita – projektový den ve 
školce 
21.10 pátek   Dýňobraní, aneb ve škole straší 
26.-27. 10. Podzimní prázdniny 

Listopad 18.11 ředitelské volno  
22.11 čtvrtletní Pedagogická rada 
25.11. Zpívání u rozsvěcování vánočního  stromečku 
29.11. Schůzky žák rodič učitel 

Prosinec 5.12. Mikuláš ve škole a školce 
20.12.  Vánoční dílny  
23.12 – 2.1.    Vánoční prázdniny 

Leden 
2023 

31.1. Pololetní vysvědčení – výpis 
3.2. Pololetní prázdniny 

Únor 12.2. Maškarní karneval  
27.2.-5.3. Jarní prázdniny 

Březen 20.-24.3. třídní schůzky s ŘŠ 
31.3.Noc s Andersenem 

Duben  4.4. Velikonoční dílny 
6.4. Velikonoční prázdniny 
20.4. Zápis do 1. třídy 
21.4. Den Země, Ukliďme Česko 

Květen 12.5.  Zahradní slavnosti 

Červen Rohelský cross 
30.6. slavnostní ukončení školního roku 

plavecký výcvik ZŠ 18. 4. 2023 - 20. 6. 2023 (úterky),10 lekcí, 

 čas od 8:15 h - 9:45 h (1 h 45 min) 



Základní údaje školy, kontakty: 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, 
příspěvková organizace  
 
web: www.zsrohle.cz 
e-mail: skola@zsrohle.cz, 
Rohle 145, 78974 Rohle 
IČO: 00853356 
 
tel.: 583254019, 731657888 
číslo účtu: 266333689/0300 
 
Školní družina: tel.: 702 103 066  
e-mail: kulhava.eliska@zsrohle.cz 
 
Mateřská škola: tel.: 733 124 082  
e-mail: skolka@zsrohle.cz 
 
Školní jídelna: tel.: 739 001 743,  
e-mail: jidelna@zsrohle.cz 

 
 
„UČÍME SE PRO ŽIVOT, HRAJEME FAIRPLAY, POMÁHÁME OSTATNÍM.“    

                             Mgr. Pavel Knébl 

 

 
 Pracovní tým ZŠ a MŠ Rohle: 

 
Pedagogové: 
1. stupeň:  
1. ročník – Mgr. Irena Kronková 
2. a 3. ročník – Mgr. et Mgr. Lenka Králová 
4. a 5. ročník – Mgr. Eva Kožoušková  
2. stupeň: 
6. a 7. ročník -  Ing. Lucie Gintherová   
8. a 9. ročník – Mgr. Jana Dokoupilová 
Ostatní vyučující: Mgr. Lenka Hrabalová, Mgr. Pavel Knébl 
Asistenti pedagoga: Helena Smyčková, Martina Maulerová, Bc. Jana  
Adámková,  Ing. Jindřiška Suralová, Eva Šlabjarová   
Školní družina: Mgr. Eliška Kulhavá 
Mateřská škola: Lenka Kotrlová, Gabriela Jiříčková  
Asistent pedagoga MŠ: Nikola Vamvakašová,  
Pracovníci provozu: 
školnice, uklízečka – Denisa Drtilová, Jarka Riegelová 
vedoucí ŠJ Iveta Libánková,  
paní kuchařky – Renata Švomová, Jarka Riegelová,  
 
Ředitel školy:  Mgr. Pavel Knébl 
 
 Projekty, ve kterých je škola zapojena 
Během září se opět rozbíhají projekty “Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do 
škol“ bohužel letos jen pro žáky I. stupně, Recyklohraní, Ekoškola, Projekt EU 
šablony III., které škola stále čerpá a dotuje školní asistentky a projektové 
dny. Letos chceme více šlápnout do pedálů  a pokračovat v projektu Skutečně 
zdravá škola ve škole, školce i jídelně. Nabídneme také  kroužky, exkurze a 
přednášky, asistenta do školky, notebooky dětem do výuky a školení 
pedagogů. 
Aktivně spolupracujeme s  MAS Horní Pomoraví, která nabízí vzdělávání 
nejen pro pedagogy, ale i pro rodiče. 
 
 
  
 

http://www.zsrohle.cz/
mailto:skola@zsrohle.cz


 
 Poplatky: 
Školní družina: 250,- Kč za pololetí (platby do konce října, do konce března) 
Mateřská škola: 250,- Kč měsíčně (školné neplatí předškoláci) 
 
Platby žáci ZŠ  za  pracovní sešity a sešity, VV pomůcky prosím dodejte 
nejpozději do konce listopadu. (viz seznam třídních učitelů) 
 

 Výuka plavání:  bude probíhat 18. 4. 2023 - 20. 6. 2023 (úterky), 10 

lekcí, čas od 8:15 h - 9:45 h na plaveckém bazénu v Zábřehu. Letos plave 
pouze I. stupeň, cena i s dopravou činí 1500,- Kč/ deset lekcí. Žáci 4. a 5. 
ročníku májí plavání povinné a  díky MŠMT vše zdarma. Autobus bude mít 
společný s MŠ a ZŠ Kamenná. 
 
 Připomínáme nutnost omlouvání dětí i žáků!!! 
Podle zákona je povinností zákonného zástupce nahlásit nepřítomnost žáka 
ve škole nejpozději do tří kalendářních dnů (telefonicky, osobně, e-mailem 
apod.). Poté je nutné zapsat termín a důvod nepřítomnosti do žákovské 
knížky nebo školy online. Nezapomeňte si v době nepřítomnosti odhlásit 
stravu telefonicky ve školní jídelně! Platí i pro MŠ.  
 

 Škola on-line!  
I v letošním školním roce budeme používat elektronickou třídní knihu, kde 
máte k dispozici aktuální probírané učivo. Druhý stupeň bude používat i 
nadále pouze elektronické žákovské knížky k zápisu známek a omlouvání 
absence. Na prvním stupni se na žádost rodičů budou používat pouze 
papírové žákovské knížky. Přístupová hesla pro rodiče a více informací o 
aplikaci podáme rodičům emailem.  S aplikací souvisí i Office 365, který žáci 
mají zdarma k užívání. Pro obě (škola On-line i Office 365) platí stejná 
přihlašovací jména: prijmeni.jmeno@zsrohle.cz  (toto slouží i jako adresa na 
pedagogické pracovníky školy). 
 
 

 Informace ze školní jídelny: 

 Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. Ceny obědů: MŠ 22,- Kč; 

(6-10let) 30,-Kč; (11-14let) 35,- Kč; nad 15 let 39,- 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, pokud to situace vyžaduje, paní kuchařky vám 

jídlonosič i zapůjčí. V dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za 

plnou cenu oběda, to je 70 Kč. V případě, že žák není na další dny nemoci 

řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v 

plné výši, tedy 70 Kč za jeden oběd. Platí i pro MŠ. Oprávněnost odběru 

dotované stravy podléhá státní kontrole. Stravné i školné se platí nejpozději 

do pátého dne v měsíci, můžete platit po dohodě i inkasem.  

 

 Zprávy z družiny:  

Práce školní družiny je určována požadavky a pravidly volného času. Děti se 

seznamují s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Roční plán ŠD 

je rozdělen po měsících, důraz je kladen na sportovní, pracovní, výtvarnou a 

odpočinkovou činnost. Přihlášky do ŠD jsou závazné, rodiče děti omlouvají 

písemnou omluvenkou. Provoz ŠD je dle potřeb školy, v některých dnech  od  

6:30 do 16:00 hod. .  

 

 Co ve škole sbíráme? 

Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní prostředí, ve kterém 

žijeme. Naše škola je zapojena v projektech a programech 

Škola pro udržitelný život a Ekoškola. V rámci projektu 

RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, 

baterie, zářivky, úsporné žárovky, 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! Na podzim proběhne tradiční SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Děkujeme Vám 

mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, šetříme tím peníze. PEVNĚ 

VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, MOC SI TOHOTO 

VÁŽÍME.  

 
 
 
 



 
Návratka: 

Prosíme, vyplňte a podepsané vraťte do 20. 9. do školy.  
(Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte, podělte se s námi o Vaše 
názory.) Děkujeme. 
 
Jméno dítěte/ žáka/ žákyně:.....................................................................  
 
Ročník:.................... 
 

 
Mám zájem o přihlášení do zájmových kroužků, které legislativně zajišťuje 
DDM Magnet Mohelnice. Poplatek činí 300,- Kč (400,- Kč Keramicko-
výtvarný) ročně zaplaceno do 31.10., (bližší info u vedení školy a vedoucích 
kroužků).  Kroužky DDM začnou fungovat od října. Přihlášení do kroužků je 
závazné. 
 
 Pohybově taneční pro I.st – pondělí 14:00 vedoucí J. Suralová (300/rok) 
 Pohybově taneční pro II.st – středa 13:30 vedoucí J. Suralová (300/rok) 
 Keramicko- výtvarný kroužek – pátek 13:00  ved. L. Hrabalová (400/rok)  
 Sportovní kroužek 5.-9.třída  (středa od 13:30, vedoucí Knébl (300/rok) 
 
Mám zájem o přihlášení do kroužku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V letošním roce se uskuteční: ( zvolte prosím jednu možnost) 
 
* Plavání první stupeň  ( duben 2023- červen 2023 )  
Orientační cena 1500,- Kč pro  1.-3.ročník. Včetně dopravy. 
 
Žáci  4.- 5. ročník zdarma.                                                         ANO - NE 
 
 
 

 
 
 
Vaše náměty: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 SOUHLASÍM  - NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na 
facebooku i na webových stránkách školy a s využitím obrazového či 
zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci školy v tisku nebo 
školním časopise. 
 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/la se Školním řádem ZŠ a MŠ 
Rohle a Vnitřním řádem školní jídelny. K nahlédnutí jsou v ředitelně, na 
nástěnce v šatně a na webových stránkách školy.  
 

 

podpis zákonného zástupce:  

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


