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Informace ze školní jídelny
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Medlov má zájem o odkoupení kvalitních konzumních brambor
od soukromníků.
V případě nabídky se, prosím, obraťte na paní Jitku Purovou, vedoucí školní jídelny, na
telefonním čísle 739 047 912 nebo osobně v kanceláři školní jídelny.
Jitka Purová

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Medlov
Zápis nových prvňáčků proběhne na naší škole dne 21. ledna 2009 v době od 13.00 do
17.00 hod. v budově základní školy (č.p.79 – nová budova). Zápis se týká dětí narozených od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. Rodiče si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těší se na vás učitelé ZŠ a MŠ Medlov.
Mgr. I. Lachnitová

5. maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov
Dovolujeme si Vás již pátým rokem pozvat na Maškarní ples,
který pořádá naše škola. Ples se koná v
pátek 20. února 2009 od 20,00 hodin v Obecním domě v Medlově.
Poslední lístky lze zakoupit v kanceláři školy. Masky jsou vítány, ale
nejsou podmínkou k účasti na plesu.
Předem děkujeme Všem, kteří mají možnost a jsou ochotni přispět
do plesové tomboly. Prosíme, kontaktujte nás na telefonním čísle
739 657 982 nebo osobně v kanceláři školy.
zaměstnanci školy

Informace o prázdninách ve škole
Upozorňujeme všechny rodiče žáků základní školy, že v pátek 30. 01. 2009 jsou pololetní
prázdniny a v době od 09. 02. 2009 do 13. 02. 2009 jarní prázdniny. V těchto dnech nebude
probíhat výuka v základní škole, mimo provoz bude i školní družina.
Mgr. Ondřej Schulz

Olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 4. prosince se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola v Olympiádě v ČJ.
Jednalo se již o 35. ročník.
V tomto kole soutěžilo 13 žáků, z nichž absolutně byla nejlepší Žaneta Nováková (jako i v
loňském roce). Na 2. místě se umístila Markéta Machačová. Žáci vypracovávali otázky z
mluvnice a slohu (upravovali např. rčení – Má pěkně nabroušený palec.), navrhovali způsoby
úpravy slovosledu ve větách, atd.. Ve slohové části vypracovali v různých slohových stylech práci
na téma „O tom se nediskutuje“.
17. března se koná okresní kolo v OČJ, ve kterém nás bude reprezentovat Žaneta Nováková,
žákyně 9. třídy. Přejeme ji hodně úspěchů a vytříbenou jazykovou múzu.
Mgr. Andrea Rusínová

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2009/2010
Rodiče dětí se na mě obracejí s
dotazem, kdy proběhne zápis do
Mateřské školy v Medlově, proto
touto cestou podávám informaci:
V minulých letech býval zápis
vždy v měsíci únoru. Jelikož zájem
rodičů o přijetí dětí do našeho
předškolního zařízení převyšuje počet
míst v MŠ, je ředitel školy nucen
vyčkat s přijímáním dětí až na
dořešení odkladů školní docházky,
protože teprve potom zná skutečný
počet volných míst v mateřské škole.
Počet žádostí rodičů o odklad školní
docházky je značný. Zkušenost z
loňského školního roku nám ukázala,
že pedagogická poradna řeší tyto
žádosti pozdě(až v květnu a červnu) a
my jsme tedy nuceni vyhlásit zápis do
mateřské školy až v měsíci květnu.
Přesný termín zápisu bude
uveden na tomto místě , na nástěnce
na návsi a v Mateřské škole

Medlov

v

přízemí

na

nástěnce.

Vojtková Alena, vedoucí učitelka mateřské školy

Mikulášská nadílka v naší mateřské škole
Mikuláš k nám letos opět přišel. Mohutný, rozvážný, budící respekt. Přišel s
krásným andílkem a milým čertíkem, který nikoho zbytečně neděsil. Přišli a jako
každoročně nadělovali. Hodným dětem i těm maličko zlobivým. Jak by ne, když je
hodné i ty méně hodné děti v jednotlivých třídách mateřské školy, za přítomnosti
svých rodičů, přivolávali patnáctiminutovým zpíváním, recitací a hrou na flétnu!
Neodolali a přišli. Děti totiž zpívali, recitovali a hráli krááásně.
I když už máme nový rok a těšíme se na další akce v mateřské škole, chtěla
bych moc poděkovat tomu našemu Mikuláši, andílkovi a čertíkovi za to, že za námi
tak věrně už několik roků chodí se svými mikulášskými balíčky.
Nemohu jinak, než na tomto místě vyjádřit velkou radost nad spoluprací s
rodiči ze Spolku rodičů, kteří pro nás velmi ochotně všechny slavnosti a akce
organizují a hlavně jim poděkovat za aktivitu, samostatnost, ochotu a preciznost při
organizaci všech akcí. Velmi si toho vážím.
Vojtková Alena, vedoucí učitelka mateřské školy

