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Zahájení školního roku 2009/2010 v Mateřské škole Medlov.
Nový školní rok v naší mateřské škole byl zahájen ve třech třídách, které jsou
heterogenní, tedy věkově smíšené. V pedagogickém sboru nedošlo ke změně. S dětmi pracují
čtyři učitelky: Alena Vojtková, Dorota Pešková, Helena Rusínová a Irena Urbášková.
Do mateřské školy je přijato celkem 61 dětí. Z tohoto počtu je 53 dětí zařazeno k
docházce k 1. 9. 2009, ostatních 8 nezařazených dětí bude přicházet postupně po dovršení věku
tří let. Je konec měsíce září, nově příchozí děti se již s mateřskou školou seznámily, částečně si
zvykly na odloučení od maminky, takže slzičky se objevují už jen ojediněle. Budeme se snažit,
aby si i další nové děti na mateřskou školu zvykly a aby se všem dětem mezi novými kamarády
líbilo.
Vojtková Alena, vedoucí učitelka MŠ

Internetové stránky školy
www.zsmedlov.cz
Od měsíce září jsou již v provozu internetové stránky naší školy. Stránky se teprve
budují, takže v průběhu času se bude jejich obsah rozšiřovat do konečné podoby, která by měla
vzniknout během měsíce listopadu. Rodiče žáků školy mohou v nejbližší době očekávat žádost o
souhlas se zveřejňováním fotografií jejich dětí na internetu. Bez jejich souhlasu se zde fotografie
objevit nemohou.

www.zsmedlov.cz
Mgr. Ondřej Schulz

Změny v pedagogickém sboru
Se začátkem nového školního roku došlo ke drobným změnám v pedagogickém sboru
naší školy. Pracovní poměr skončil paní učitelce Foksové a na její místo na 1. stupni se
přesunula Mgr. Filipová. Novou tváří v pedagogickém sboru je Mgr. Barbora Vanková, kterou
ale již řada z Vás zná z působení v naší mateřské škole. Z mateřské dovolené se vrátila Mgr.
Hana Heinzová a na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Ivona Stratilová.
Mgr.Ondřej Schulz

Třídní schůzky
Již ve velkém předstihu informujeme zákonné zástupce žáků základní školy, že ve čtvrtek
12.11.2009 v 16,00 hodin se budou konat třídní schůzky. Věříme, že většina z Vás si udělá
chvilku času na informace o výsledcích vzdělávání Vašich dětí.
Mgr.Ondřej Schulz

Zájezd do Osvětimi
Dne 16. 11. 2009 pořádá naše škola zájezd do Polska. Hlavní náplní zájezdu je
návštěva bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a prohlídka historického centra
v Krakově.
Zájezd je určen pro žáky 7. – 9. ročníku. V ceně 620,-Kč je zahrnuta doprava, vstupné a
pojištění.
Jsou ještě volná místa, proto zveme i rodiče, prarodiče a jiné příbuzné a známé, aby jeli spolu
s námi.
Mgr.Hana Heinzová

Medlovský Cross
V úterý 27.10.2009 se v areálu lesoparku „Skalky“ uskuteční již
6. ročník závodu v přespolním běhu s názvem „Medlovský Cross“.
Stejně jako v minulém ročníku je očekávána velká účast závodníků
(okolo 100 žáků) z okolních škol. Závody v jednotlivých kategoriích
začínají v 9,00 hodin. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí svými
hlasivkami podpořit výkony závodníků.
organizační výbor závodu

Podzimní prázdniny
Připomínáme rodičům dětí, že koncem měsíce října čeká děti delší volno. Ve středu
28.10. je státní svátek, na který navazují ve dnech 29. a 30.10. (čtvrtek a pátek) podzimní
prázdniny. Provoz mateřské školy a školní družiny bude v době podzimních prázdnin omezen
podle nahlášené docházky dětí. Školní jídelna bude vařit, žáci základní školy však v tyto dny
musí za oběd zaplatit jako cizí strávníci (42,- Kč).
Mgr.Ondřej Schulz

Zájmové útvary na ZŠ Medlov
V letošním školním roce jsou na naší škole otevřeny tyto zájmové útvary – kroužky:
• Náprava vývojových poruch učení – Mgr. Iveta Janáčková
4. tř. – pondělí 12.15-12.40 hod.
– úterý 11.20-11.40 hod.
5. tř. – čtvrtek 12.15-13.00 hod.
• Základy počítačů – Ing. Pavel Mautner
1. – 3. tř. – pondělí 12.20-13.05 hod.
4. – 5. tř. – úterý 12.20-13.05 hod.
• Florbal B – Mgr. Andrea Rusínová
1. – 5. tř. – pondělí 14.45-15.45 hod.
• Výtvarný kroužek – Mgr. Klára Filipová
1. – 5. tř. – úterý 12.20-13.05 hod.
• Cvičení s hudbou – p. Hana Labonková
4. – 5. tř. – středa 14.00-14.45 hod.
• Angličtina – Mgr. Barbora Vanková
2. – 3. tř. – čtvrtek 12.30-13.15 hod.
• Florbal A – Mgr. Andrea Rusínová
6. – 9. tř. – pondělí 15.45-16.45 hod.
– pátek 13.30-15.00 hod.
• Sportovní hry – Mgr. Andrea Rusínová
5. – 9. tř. – úterý 14.45-16.00 hod.
• Kytara – Ing.Pavel Mautner
6. – 9. tř. – čtvrtek 13.45-14.30 hod.
Mgr.Ondřej Schulz

