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Zpravodaj pro žáky a rodiče
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ťIčŇOť8KÁMyšky dokóžou ve spíži způsobit pořddnou spoušť. Poznóš, co všechno
myško EJiško ve spíži snědlo (ož ji z toho rozbolelo bříško)?
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Slovo řetlitelkv školv

Mili žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy,

končí práulniny a opět nastdlá nouý školní roh Wichni jsme
opálení, otlpočinutí a určitě se těšíme na další společnou prácL

Pro pmňáčlq bude všechno noýé, ale věřím, že i zujímavé a
starší ždci ti již dobře vědí, jak to ve škole chodL žúdné zvllištní
změny nejsou nachystané. V naší máloňídní škole bude píobíhat
výuka opět ve třech třídách po dvou spojených ročnících. Druhý
ročník bude vyučován samostatně a ve dvojtřídce budou spojeny
ročníky první a čtýrtý, tietí a pdtý. Do Školního vzilěhivacího
programu se znovu vrací v matematice výuka zlomků a desetinných
číseI.

Naše rodinná škola je opětovně zapojena do sítě Zdrauých škol,
protože naší velkou snahou je vynořit žtikům co nejpříjemnější
prostředí pro jejich výchovu a vzděltžvúní Znovu se zapojíme do
programů ,,Zelenina a ovoce do škot" a ,,Školní mléko".

Budova školy i školky vítá tlěti hezlcým ýzhledem a příjemným
píostředím pro učení, mimoškolní činnosti i hry.

Připravené jsou i paní učitellcy, které se na všechny děli moc
těšily. Jejich řady posílila staronoýó pdní uótelka Maňe Kaslnerová,
kíerd v našem zařízení již dříve působila

Do nového školního toku bych chlěla popřát všem dětem, aby
se jim v naší škole líbilo, našly zde dobré kamanidy a vstřícné paní
učitellcy, které vfuly rátly pomohou e poradí Budou spravedlivé, ale
zároveň nesleví ze suých nárokft-

Koleglním přeji hodně uýchovných i pedagogických úspěchů,
klitl, pohodu a pevné nerty! Tak ať se nám všem nouý školní rok
vydaří!

Lenka Vackovtí, ředitelka školy

poděkovdní

Děkuji všem provozním zaměstnancům a koleglním za přípravu
nového školního roku 2013/14.

všeobecné informace

Telefonní čísla:
ZŠ.................. 3l8 690 1l8, 776065340
MŠ................. 318 690 l55, 603 5g0133
šo.,....,......,... .............,.....728 ]35 873
Adresy E- mail
zsvisnova@seznam.cz
msvisnova@seznam.cz
další e- mailové adresy budou na internetových stráLnkách školy
www.skolavisnova.cz

Návštěvni hodiny: denně od 07:00 do 07:30
l2:30 rlo 13:3()

Individuální pohovory: po vzájernné dohodě učitelů a rotličů
Zádáme rodiče, aby dodržovali přesný čas třídních schůzek a
návštěvních hodin!

Provoz ZŠ:
dopol. lyuč. zaěíná v 7|40 a končí dle rozvrhu v l l:25 nebo l2:20
odpol. vyuč. začnáve 12:15 a končí ve 13:55

Provoz MŠ:
od 6:30 - 16:15
příchod dětí ráno do 7:45 (pokud není předem jinak domluveno)

Provoz ŠD:
od 7:00 - 16:15

školni družina
Upozornění rodičům!
Podle platné legislativy neni možné uvolňovat děti ze školní
družiny pouze telefonicky. Vždy musí být písemná žádost
zákonných zástupců podaná oředem - ať už formou zápisniho
lístku do SD nebo individuálniho písemného požadavku o
mimořádné uvolněni. Na telefon"ické hovory nebude brán zřetel a
děti budou moci odcházet ze ŠD pouze podle zápisnich lístků.
Děkujerne za pochopení.



školní iídelna
Milí strávníci, po prázdninách jsou pracovnice škorni jídelny

připraveny vás opět přivítat u bohatého a zdravého stolu. Věříme, že i
letos budete se stravováním spokojeni.
Od 2. 9. zn13 se poplatky nemění a jsou:

l. stupeň.......... 24,00 Kč
2. stupeň. -....... 26,00 Kč
svačina MS.........................., 9,00 Kč
oběd MŠ..,....... i7,00 Kč
odpol. svačina MS.......... ,, 7,00 Kč
celodenní MŠ.... 33,00 Kč

poplatek za ŠD do l3:00 hod..,..., 50,00Kč
poplatek za ŠD do 16:00 hod ....., 80,00 Kč
poplatek za zájmoqý kroužek. . . . ... 50,00 Kč
poplatek za MS:
- pravidelná docházka............ 300,00 Kč
- děti předškolní - bez poplatku
- při nemoci celý měsíc......... ... 100,00Kč
- při 4 hodinách denně............. I50,00Kč
- při 5 dnech v měsíci (do 3 let)... 100,00 Kč

Poplafty za stravné i družinu budeme vybírat vždy kolem 15.

dne v měsíci v ZŠ od 7:00 8:30 hodin a odpoledne od 14:00, 14:30

hodin. Rodiče dětí zMŠ a žáků ze ZŠ jsou povinni obědy zaplatit

nejpozději do 2l. dne v měsíci, jinak zaniká nárok na oběd, dokud
částka nebude uhrazena.

Rodiče dčtí, které podléhají poplatku za školku, plati v téže dny,

Stane-li se, že dítě zMŠ je delší clobu,nepřítomné, rodiče jsou povinni
poplatek za školku uhradit nejpozději'do posledního kalendařního dne

v měsíci.

Odhlášky obědů
předem v jídelně nebo mno do 7,45 hodin

na tel. 318 690 155

ncbo e-mailem ,IidelnaVisnova@seznam.cz do 7:30 hodin.
můžete zaslat i sms na mobilní telefon ó04206355.

Organizace školního rok a 2 0 1 3/20 I 4

Zahájení školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Ve|ikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:

zaměstnanci naší školv

Ředitelka zařízení:

Vedení ZŠ:

I]čitelé ZŠ:

Vychovatelka ŠD:

Správní zaměstnanci:

Učiteté MŠ:

Zaměstnanci ŠJ:

2.9.2013
29.1O. a 30. 10. 2013

21. 12.2013 _ 5. l. 2014
31.1.2014

3.z,-9.2.z0l4.
l7. 4. a |8. 4. 2014
28. 6. ,31. 8.2o|4

Lenka vacková

Mgr. Hana Matysová

Mgr. Hana Matysová, tř. uč. 1., 4. ročník
Mgr. Šárka Svojtková, tř. uč. 2. ročník
Mgr. Blanka Kunešová, tř. uč. 3., 5,ročník
Mgr. Olga Kubešová

Eva Mezerová

Hana Šimonovská
Jaroslava l(ubanová

Lenka vacková
Marie kastnerová
kateřina kulhanková
Kateřina Majerová
Iveta procházková

Jana Kočová
Iveta Mandíková - hospodářka ŠJ



Zúří Návštčva intelaktivní výstavy ,,V říši Ioutek a pohádek"
Výlet pro děti a řodiče ve spolupráci s Radou rodičů
Sbčr papíru a kaštanů

" I:ivt-opslrý tlon.jazyků
Ríjen Proiektový clen - ,,Clrráníme své zdraví"

poclzinrní ťrk lid
Spoltovní soutčže ve školní družině

Listopal Výtvarná soutěž,,Balvy podzimť'
Volné otlpolcdnc,,Svatonrartinský |ampionový prťrvod"
Sbčr,papír,Lr

l'rosinec lr4 ikLrlášská naclíIka
Vánrlční besíclka a dětský trh
Návšti:va l)onlova setriorů v Kytíně

l,ctlcn Dcn otevřených dveří

. 7tipis do l . lřídy
unor skolnimaškarníkarncval

Iludební soutčž ,,Veselo s písničkou"
Březen Soutěž v anglickém.iazyce

.larn í úklid
l<cOitační soutěž
Sbčr papíru

Duben Dopravní hřištč
l)oplavní soutěž,,Zcbra se za tebe nerozhlédne"
Dcn Zcmě

Kl,ěten Š kolní vli let
Projcl<tový týden ,,Voda zdroj života"

," (Skoiavpřírodč)
('arven Sportcn kc zc{raví - sportovnívišňovské hry

Letní zahradní slavnost
Sběr pap iru
IIuclc,bní ktlncet1 pro rodičc a přátele školy

V prúbčhrr cclého škoIního roku se budou žáci zúčastňovat
slltrrtovních stlitlt\ži v r,/rrnci okI,esního kola školní Sportovrrí ligy.

PIán pruviclelných akcí MS ve Višňové ve školním roce 20l 3/20l4

Výlet do Příbr-ami na Svatou ],Ioru
Projekt ,,Posvícení na vsi"
Volné odpolednc,,Svatomartinský lanrpionový prťrvocl"
Barevtré dny
Mikulášská narlílka a re|e čertíkťr a andílků
Besídky pro rodiče a přátele školy
Klmíme ptáčky
Divadelrrí představení ?ivadlo A. Dvořáka Přibram, hostovírní
zájezdového divadla v MS
Maškalní plcs
Oslaly jmenin a narozenin dětí
Předplavecký výcvik
Výlet do pražské ZOO
Zápis do MŠ a Den otevřených r-lvcří v MŠ
oslava Dne dětí
Zahradní slavnost a rozloučení s předškolírky
Návštěvy přcdškoláků v ZŠ

poděkov/rní
Děkuieme všem členům Rady rodičii za ponloc !t vzot,nou

spolupráci s naší školou.

poděkování
Děkujem.e panu Bohuslavu Kášovi za iniciativní příshrp při

oprar,ě ZS a MS. Také děkrrjeme vše m zirměstnancům OU ve
Višňové za všestrannou pomoc při provozu ZŠ a MŠ.

podčkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří př,ispčli íjnančními prostředky
k možnosti zakoupení kolotoče na zahradu ntŠ. Naše podčkor,ání
patří rodinám Kočíkových, Sirotkových a l{olubcových z Višňové,

Růžičkových a Kotábových z Drásova, Utrlířových z ()ubčnic,
Pavrovských z Dlorrhé Lhoty a firnrč Citroen Drásol..

věřime, žc kolotoč butle dělat radost všenr dětcnt,


