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INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU: 
Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo ve středu 9.července

byl schválen prodej části pozemku p.č. 268/8. Jedná se o pozemek v

přejezdu směr chatová osada.  Žadatel o odkoupení měl tento pozemek již delší dobu 

v pronájmu. Další informace o prodeji jsou uveřejněny v

Zastupitelstvo také schválilo záměr prodat pozemky v

pravé straně při výjezdu z obce směr Žďár. Tyto pozemky jsou také delší dobu v

nájemce požádal zastupitelstvo o odkoupení. Záměr pr

zveřejněny na úředních deskách Oú.

Na zasedání byla projednána žádost příspěvkové organizace ZŠ Okna o finanční příspěvek na 

zařízení do školní kuchyně (konvektomat). Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na toto 

zařízení ve výši 200 000,-

rekonstrukce odkanalizování č.p. 81 

zařazena do rozpočtu na rok 2015.

Starosta na zasedání informoval zastupitelstvo o dokončení výstavby víceúčelového hřiště 

s umělým povrchem. Bylo navrženo

Okna předloží na příštím

v Oknech“.                                                                               

                                                                                 

            Informace ze  Základní školy a mateřské školy, Okna

Školní rok 2013 / 2014 je ukončen a již nyní se pracuje na přípravě 

nového školního roku. Přesto se ještě za "starým" školním rokem ohlédnu...

                                   DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

V úterý 24. června se zástupci naší školy účastnili Atletického klání málotřídních 

škol v Novém Oldřichově. V konkurenci 11 škol vybojovali dvakrát 3. místo 

sice týmy 2. ( 3. a 4. ročník ) a 3. kategorie ( 5. ročník ). Velké poděkování za 

vzornou reprezentaci patří Adamovi Vinšovi, Markovi Adámikovi, Barboře Králové, 

Tereze Lorencové, Alici Bendové, Matyášovi Dubenovi, Matějovi Vrabcovi, Danovi 

Knotovi.
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Blahopřejeme jub

nebo oslaví 

Fridrich Petr, Doubková Květoslava, Kaňkovská Andrea, 

Štejfa Matěj, Rejzková  Nikola
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OBECNÍHO  ÚŘADU: 
Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo ve středu 9.července

byl schválen prodej části pozemku p.č. 268/8. Jedná se o pozemek v blízkosti železničního 

přejezdu směr chatová osada.  Žadatel o odkoupení měl tento pozemek již delší dobu 

pronájmu. Další informace o prodeji jsou uveřejněny v usnesení na úředních deskách Oú.

Zastupitelstvo také schválilo záměr prodat pozemky v majetku obce. Jedná se o pozemky po 

obce směr Žďár. Tyto pozemky jsou také delší dobu v

nájemce požádal zastupitelstvo o odkoupení. Záměr prodat pozemky v

zveřejněny na úředních deskách Oú.

Na zasedání byla projednána žádost příspěvkové organizace ZŠ Okna o finanční příspěvek na 

zařízení do školní kuchyně (konvektomat). Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na toto 

Kč. Z důvodu poskytnutí tohoto příspěvku bude

rekonstrukce odkanalizování č.p. 81 – Mateřská škola. Výstavba čistírny odpadních vod bude 

zařazena do rozpočtu na rok 2015.

Starosta na zasedání informoval zastupitelstvo o dokončení výstavby víceúčelového hřiště 

Bylo navrženo, aby toto hřiště bylo dáno do pronájmu T

zasedání ke schválení „Provozní řád víceúčelového hřiště 

                                                                               Stanislav Havlín 

                                   

Informace ze  Základní školy a mateřské školy, Okna

Školní rok 2013 / 2014 je ukončen a již nyní se pracuje na přípravě 

nového školního roku. Přesto se ještě za "starým" školním rokem ohlédnu...

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

V úterý 24. června se zástupci naší školy účastnili Atletického klání málotřídních 

škol v Novém Oldřichově. V konkurenci 11 škol vybojovali dvakrát 3. místo 

ník ) a 3. kategorie ( 5. ročník ). Velké poděkování za 

vzornou reprezentaci patří Adamovi Vinšovi, Markovi Adámikovi, Barboře Králové, 

Tereze Lorencové, Alici Bendové, Matyášovi Dubenovi, Matějovi Vrabcovi, Danovi 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v červenci a srpnu oslavili

nebo oslaví životní jubileum.

, Doubková Květoslava, Kaňkovská Andrea, 

Štejfa Matěj, Rejzková  Nikola                                                                                     

                                                               Všem jubilantům blahopřejeme.
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2014. Na zasedání 

blízkosti železničního 

přejezdu směr chatová osada.  Žadatel o odkoupení měl tento pozemek již delší dobu 

na úředních deskách Oú.

majetku obce. Jedná se o pozemky po 

obce směr Žďár. Tyto pozemky jsou také delší dobu v pronájmu a 

majetku obce jsou 

Na zasedání byla projednána žádost příspěvkové organizace ZŠ Okna o finanční příspěvek na 

zařízení do školní kuchyně (konvektomat). Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na toto 

poskytnutí tohoto příspěvku bude odložena 

Mateřská škola. Výstavba čistírny odpadních vod bude 

Starosta na zasedání informoval zastupitelstvo o dokončení výstavby víceúčelového hřiště 

aby toto hřiště bylo dáno do pronájmu TJ Okna. TJ 

zasedání ke schválení „Provozní řád víceúčelového hřiště 

Stanislav Havlín - starosta

Informace ze  Základní školy a mateřské školy, Okna

Školní rok 2013 / 2014 je ukončen a již nyní se pracuje na přípravě 

nového školního roku. Přesto se ještě za "starým" školním rokem ohlédnu...

V úterý 24. června se zástupci naší školy účastnili Atletického klání málotřídních 

škol v Novém Oldřichově. V konkurenci 11 škol vybojovali dvakrát 3. místo - a to 

ník ) a 3. kategorie ( 5. ročník ). Velké poděkování za 

vzornou reprezentaci patří Adamovi Vinšovi, Markovi Adámikovi, Barboře Králové, 

Tereze Lorencové, Alici Bendové, Matyášovi Dubenovi, Matějovi Vrabcovi, Danovi 

JJ

oslavili

, Doubková Květoslava, Kaňkovská Andrea, 

                                                                                     

Všem jubilantům blahopřejeme.
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                              ZAHRADNÍ SLAVNOST

Na závěr školního roku se konala tradiční Zahradní slavnost. Diváky velmi zaujalo 

divadelní představení dětí ze základní školy " Lotrando a Zubejda". Scénář k divadlu 

napsala a nácvik vedla Veronika Žáková, choreografii tanců vymyslela

nacvičila Barbora Myšková. Oběma paním učitelkám patří velké poděkování.

Na slavnosti byla také vydražena výtvarná práce 

Pro charitativní účely byla dražena fotografie učitelského sboru 

V. Formánek. Postižené dívence do Nového Boru jsme, po dohodě, s dětmi zaslali

1. 000, - Kč jako příspěvek na zakoupení přístroje.

Děkuji všem rodičům a příznivcům školy za přinesení velké spousty dobrot.

                                             

V uplynulém školním roce nás opět navštívila 

byla kontrola zaměřena na provoz mateřské školy, školní jídelny, a na dodržování 

školského zákona a využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů a shledáno nedostatků. Úroveň školního 

stravování byla hodnocena, i přes ztížené podmínky ( prostorové, nedostatečná 

vybavenost ), výborně. Průběh a výsledky vzdělávání v MŠ byly hodnoceny velmi 

dobře. Silnou stránkou školy bylo uvedeno kvalitn

stabilizovaný pedagogický sbor.

Více lze najít na http://skola.obecokna.cz

k dispozici u ředitelky školy.

                                  OHLÉDNUTÍ A ZHO

V uplynulém školním roce se mnohé podařilo. Kromě tradičních akcí 

pobytu, plaveckého výcviku, turistického pobytu, cyklistického víkendu, soutěží a 

lidových tradic – se konalo premiérově Putování po rozhlednách v Jizerských 

horách, starší děti se vydaly za poznáním do zahraničí ( Londýn ), uskutečnil se 1. 

Školní ples, v čase vánočním pozvaly děti seniory na pěvecké vystoupení na 

Obecní úřad, děti ze školky rozšířily spolupráci s MŠ Provodín a podnikly společné 

výlety a sportovní klání.

Tyto všechny akce jsou pro děti důležité, protože se na nich "velmi učí" 

samostatnosti, trpělivosti, odvaze, praktickým dovednostem a také je na nich 

čeká velké poznání, které získávají přímou zkušeností.

Škola získala nové prostory k výuce 

pobytovou místnost na Obecním úřadě. Za obě je velmi vděčná.

Škola se snaží rozšiřovat svou nabídku a poprvé nabízí své služby rodinám, které 

se rozhodly pro individuální "domácí" vzdělávání. Nově se otevírá II. oddělení MŠ 

lesní třída.
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HRADNÍ SLAVNOST

Na závěr školního roku se konala tradiční Zahradní slavnost. Diváky velmi zaujalo 

dětí ze základní školy " Lotrando a Zubejda". Scénář k divadlu 

napsala a nácvik vedla Veronika Žáková, choreografii tanců vymyslela

nacvičila Barbora Myšková. Oběma paním učitelkám patří velké poděkování.

Na slavnosti byla také vydražena výtvarná práce – získal ji pan starosta.

Pro charitativní účely byla dražena fotografie učitelského sboru 

Postižené dívence do Nového Boru jsme, po dohodě, s dětmi zaslali

Kč jako příspěvek na zakoupení přístroje.

Děkuji všem rodičům a příznivcům školy za přinesení velké spousty dobrot.

                                             KONTROLA ČŠI

lynulém školním roce nás opět navštívila Česká školní inspekce
byla kontrola zaměřena na provoz mateřské školy, školní jídelny, a na dodržování 

školského zákona a využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Nebylo 

ch předpisů a shledáno nedostatků. Úroveň školního 

stravování byla hodnocena, i přes ztížené podmínky ( prostorové, nedostatečná 

vybavenost ), výborně. Průběh a výsledky vzdělávání v MŠ byly hodnoceny velmi 

dobře. Silnou stránkou školy bylo uvedeno kvalitní vedení organizace a 

stabilizovaný pedagogický sbor.

http://skola.obecokna.cz / dokumenty nebo rozsáhlý protokol je 

k dispozici u ředitelky školy.

OHLÉDNUTÍ A ZHODNOCENÍ

V uplynulém školním roce se mnohé podařilo. Kromě tradičních akcí 

pobytu, plaveckého výcviku, turistického pobytu, cyklistického víkendu, soutěží a 

se konalo premiérově Putování po rozhlednách v Jizerských 

rší děti se vydaly za poznáním do zahraničí ( Londýn ), uskutečnil se 1. 

Školní ples, v čase vánočním pozvaly děti seniory na pěvecké vystoupení na 

Obecní úřad, děti ze školky rozšířily spolupráci s MŠ Provodín a podnikly společné 

Tyto všechny akce jsou pro děti důležité, protože se na nich "velmi učí" 

samostatnosti, trpělivosti, odvaze, praktickým dovednostem a také je na nich 

čeká velké poznání, které získávají přímou zkušeností.

Škola získala nové prostory k výuce – venkovní učebnu na školní zahradě a 

pobytovou místnost na Obecním úřadě. Za obě je velmi vděčná.

Škola se snaží rozšiřovat svou nabídku a poprvé nabízí své služby rodinám, které 

se rozhodly pro individuální "domácí" vzdělávání. Nově se otevírá II. oddělení MŠ 
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Na závěr školního roku se konala tradiční Zahradní slavnost. Diváky velmi zaujalo 

dětí ze základní školy " Lotrando a Zubejda". Scénář k divadlu 

napsala a nácvik vedla Veronika Žáková, choreografii tanců vymyslela a s dětmi 

nacvičila Barbora Myšková. Oběma paním učitelkám patří velké poděkování.

získal ji pan starosta.

Pro charitativní účely byla dražena fotografie učitelského sboru – tuto vydražil pan 

Postižené dívence do Nového Boru jsme, po dohodě, s dětmi zaslali

Děkuji všem rodičům a příznivcům školy za přinesení velké spousty dobrot.

Česká školní inspekce. Tentokrát 

byla kontrola zaměřena na provoz mateřské školy, školní jídelny, a na dodržování 

školského zákona a využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Nebylo 

ch předpisů a shledáno nedostatků. Úroveň školního 

stravování byla hodnocena, i přes ztížené podmínky ( prostorové, nedostatečná 

vybavenost ), výborně. Průběh a výsledky vzdělávání v MŠ byly hodnoceny velmi 

í vedení organizace a 

/ dokumenty nebo rozsáhlý protokol je 

V uplynulém školním roce se mnohé podařilo. Kromě tradičních akcí – lyžařského 

pobytu, plaveckého výcviku, turistického pobytu, cyklistického víkendu, soutěží a 

se konalo premiérově Putování po rozhlednách v Jizerských 

rší děti se vydaly za poznáním do zahraničí ( Londýn ), uskutečnil se 1. 

Školní ples, v čase vánočním pozvaly děti seniory na pěvecké vystoupení na 

Obecní úřad, děti ze školky rozšířily spolupráci s MŠ Provodín a podnikly společné 

Tyto všechny akce jsou pro děti důležité, protože se na nich "velmi učí" –

samostatnosti, trpělivosti, odvaze, praktickým dovednostem a také je na nich 

čebnu na školní zahradě a 

Škola se snaží rozšiřovat svou nabídku a poprvé nabízí své služby rodinám, které 

se rozhodly pro individuální "domácí" vzdělávání. Nově se otevírá II. oddělení MŠ 



Okenský	zpravodaj	vydává:	
Internetové	stránky:	

																																	Tel.:	487 876

Škola se zapojuje do různých projektů a programů. Úspěšně dopadl projekt v 

rámci programu Erasmus, který se týká dalšího vzdělávání pedagogů. Pět učitelek 

ze školy vyjede na vzdělávací semináře na Island a do Velké Británie. Netrpělivě 

čekáme na výsledek projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě. Další 

výsledky, které budeme znát v průběhu léta, se týkají zapojení do Operačních 

programů ( Rodilý mluvčí na škole, ICT ) a žádostí do Grantového fondu LK ( 

Asistent pedagoga, dotace akcí ).

                                               

PODĚKOVÁNÍ

Nic z výše jmenovaného by se však nemohlo realizovat bez nadšení všech, kteří ve 

škole a školce pracují, často nad rámec svých povinností. Od učitelek po kuchařky 

a školnice. Velmi děkuji všem, a ještě p

pracovnicím – kuchařce Věře Ouředníkové, učitelce MŠ Ivetě Steimarové, 

učitelce ZŠ Veronice Žákové.

Velké poděkování patří také rodičům a všem příznivcům školy a školky. Vážíme si 

Vaší přízně a důvěry. Děkujeme za výtv

Rampouchové, Dubenové. Za účast na vánočních a velikonočních dílnách paní 

Dvořákové. Za jízdy na koních paní Vítkové, za výuku keramiky a poskytnutí 

materiálu Valentovým, za odvoz na Housku Větrovským a panu Fridric

výpomoc na turistickém pobytu paní Větrovské, za odvoz kol a dětí při 

cyklovíkendu panu Dvorskému, Větrovskému, Fridrichovi, Dubenovi, Cinnerovi, 

Šobkovi. Za dodávku čajů děkujeme paní Rampouchové. A samozřejmě všem 

maminkám a babičkám za pečení n

cyklovíkend...Děkujeme !

PROČ OTEVÍRÁME LESNÍ TŘÍDU ?

Myšlenka lesní školky je založena na intenzivním pobytu dětí v přírodě za 

jakkéhokoliv počasí. Děti se v přírodě stravují, hrají si, učí se, odpočívají. Pokud 

to podmínky dovolí, tráví v přírodě celý den. Nechceme jít do žádných extrémů a 

vše budeme řešit ve spolupráci s rodiči. Děti budou mít k dispozici zázemí na 

školní zahradě, maringotku s kamny. Děti z lesních školek jsou vedeny intenzivně 

k samostatnosti. Zájem o lesní 

obsazeno 16 míst. Děti k nám budou dojíždět z Mimoně, Bělé pod Bezdězem, 

Bezdězu, Dubé, Žďáru, Doks, Obory, Blatců a k mé velké radosti i z Oken. 

Většinu rodičů oslovila naše nabídka předškolního zařízení 

svou specifičností.

                                     

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Aby se mohlo realizovat otevření lesní třídy, bylo nutné oslovit sponzory, které 

by tato myšlenka zaujala a finančně by se podíleli na zajištění materiálního 

zázemí.

Okenský	zpravodaj	vydává:	Obecní	úřad	Okna,	Okna	č.p.40,	471	62	Okna
Internetové	stránky:	http://obecokna.cz,	E-mail:starosta@obecokna.cz

876 134,	487 876 122,	mob.:	724 168 476																																		

Škola se zapojuje do různých projektů a programů. Úspěšně dopadl projekt v 

rámci programu Erasmus, který se týká dalšího vzdělávání pedagogů. Pět učitelek 

ze školy vyjede na vzdělávací semináře na Island a do Velké Británie. Netrpělivě 

výsledek projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě. Další 

výsledky, které budeme znát v průběhu léta, se týkají zapojení do Operačních 

programů ( Rodilý mluvčí na škole, ICT ) a žádostí do Grantového fondu LK ( 

Asistent pedagoga, dotace akcí ).

                                        

Nic z výše jmenovaného by se však nemohlo realizovat bez nadšení všech, kteří ve 

škole a školce pracují, často nad rámec svých povinností. Od učitelek po kuchařky 

a školnice. Velmi děkuji všem, a ještě přímo jmenovitě poděkování dlouholetým 

kuchařce Věře Ouředníkové, učitelce MŠ Ivetě Steimarové, 

učitelce ZŠ Veronice Žákové.

Velké poděkování patří také rodičům a všem příznivcům školy a školky. Vážíme si 

Vaší přízně a důvěry. Děkujeme za výtvarné potřeby  paní Kadeřávkové, Šobkové, 

Rampouchové, Dubenové. Za účast na vánočních a velikonočních dílnách paní 

Dvořákové. Za jízdy na koních paní Vítkové, za výuku keramiky a poskytnutí 

materiálu Valentovým, za odvoz na Housku Větrovským a panu Fridric

výpomoc na turistickém pobytu paní Větrovské, za odvoz kol a dětí při 

cyklovíkendu panu Dvorskému, Větrovskému, Fridrichovi, Dubenovi, Cinnerovi, 

Šobkovi. Za dodávku čajů děkujeme paní Rampouchové. A samozřejmě všem 

maminkám a babičkám za pečení na Štrůdlování, Magickou noc, 

PROČ OTEVÍRÁME LESNÍ TŘÍDU ?

Myšlenka lesní školky je založena na intenzivním pobytu dětí v přírodě za 

jakkéhokoliv počasí. Děti se v přírodě stravují, hrají si, učí se, odpočívají. Pokud 

volí, tráví v přírodě celý den. Nechceme jít do žádných extrémů a 

vše budeme řešit ve spolupráci s rodiči. Děti budou mít k dispozici zázemí na 

školní zahradě, maringotku s kamny. Děti z lesních školek jsou vedeny intenzivně 

k samostatnosti. Zájem o lesní školku ze strany rodičů je velký. Aktuálně je 

obsazeno 16 míst. Děti k nám budou dojíždět z Mimoně, Bělé pod Bezdězem, 

Bezdězu, Dubé, Žďáru, Doks, Obory, Blatců a k mé velké radosti i z Oken. 

Většinu rodičů oslovila naše nabídka předškolního zařízení – lesní školky, právě 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Aby se mohlo realizovat otevření lesní třídy, bylo nutné oslovit sponzory, které 

by tato myšlenka zaujala a finančně by se podíleli na zajištění materiálního 
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Škola se zapojuje do různých projektů a programů. Úspěšně dopadl projekt v 

rámci programu Erasmus, který se týká dalšího vzdělávání pedagogů. Pět učitelek 

ze školy vyjede na vzdělávací semináře na Island a do Velké Británie. Netrpělivě 

výsledek projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě. Další 

výsledky, které budeme znát v průběhu léta, se týkají zapojení do Operačních 

programů ( Rodilý mluvčí na škole, ICT ) a žádostí do Grantového fondu LK ( 

Nic z výše jmenovaného by se však nemohlo realizovat bez nadšení všech, kteří ve 

škole a školce pracují, často nad rámec svých povinností. Od učitelek po kuchařky 

římo jmenovitě poděkování dlouholetým 

kuchařce Věře Ouředníkové, učitelce MŠ Ivetě Steimarové, 

Velké poděkování patří také rodičům a všem příznivcům školy a školky. Vážíme si 

arné potřeby  paní Kadeřávkové, Šobkové, 

Rampouchové, Dubenové. Za účast na vánočních a velikonočních dílnách paní 

Dvořákové. Za jízdy na koních paní Vítkové, za výuku keramiky a poskytnutí 

materiálu Valentovým, za odvoz na Housku Větrovským a panu Fridrichovi, za 

výpomoc na turistickém pobytu paní Větrovské, za odvoz kol a dětí při 

cyklovíkendu panu Dvorskému, Větrovskému, Fridrichovi, Dubenovi, Cinnerovi, 

Šobkovi. Za dodávku čajů děkujeme paní Rampouchové. A samozřejmě všem 

Myšlenka lesní školky je založena na intenzivním pobytu dětí v přírodě za 

jakkéhokoliv počasí. Děti se v přírodě stravují, hrají si, učí se, odpočívají. Pokud 

volí, tráví v přírodě celý den. Nechceme jít do žádných extrémů a 

vše budeme řešit ve spolupráci s rodiči. Děti budou mít k dispozici zázemí na 

školní zahradě, maringotku s kamny. Děti z lesních školek jsou vedeny intenzivně 

školku ze strany rodičů je velký. Aktuálně je 

obsazeno 16 míst. Děti k nám budou dojíždět z Mimoně, Bělé pod Bezdězem, 

Bezdězu, Dubé, Žďáru, Doks, Obory, Blatců a k mé velké radosti i z Oken. 

ní školky, právě 

Aby se mohlo realizovat otevření lesní třídy, bylo nutné oslovit sponzory, které 

by tato myšlenka zaujala a finančně by se podíleli na zajištění materiálního 



Okenský	zpravodaj	vydává:	
Internetové	stránky:	

																																	Tel.:	487 876

Děkujeme sponzorům ( aktuálně k 11. 7. ) :

Atmos Bělá pod Bezdězem, Eurovia Kamenolomy, Lesy ČR, Váša Mimoň, Governanc 

Institute Praha, Habr Doksy, Heptner Žďár, TJ Okna, Mildra, Paudera Staré 

Splavy, Brádlerovy boudy Špindlerův Mlýn.

Celkem již škola získala 75. 000, 

Další nutnou investicí je pořízení konvektomatu do školní kuchyně, který umožní 

zhotovení většího počtu jídel tak, aby naše školní jídelna mohla zajistit stravování 

pro všechny děti. O finanč

reagovaly vstřícně a budou se podílet celkově částkou cca 85. 000, 

se o obce – Tachov, Luka, Ždírec, Blatce, Bezděz, Doksy.

                             ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 

Základní škola

I. třída – 1. ročník, tř. učitelka Mgr. Iveta Myšková, Mgr. Michaela Králová

II. třída – 2. a 3. ročník, tř. učitelka Barbora Myšková, asistentka Petra 

Májová

    III. třída – 4. a 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Veronika Žáková

Školní družina a školní klub

I. oddělení – Petra Májová

II. oddělení – Tereza Tvrdková

Mateřská škola

I. oddělení – Bc. Iveta Steimarová, Pavla Štěrbová

lesní třída – Bc. Kateřina Říhová, Zuzana Mokrášová

Školní jídelna

vedoucí stravování – Bc. Iveta Steimarová

kuchařky – Věra Ouředníková

Provozní zaměstnanci

Markéta Steimarová – školnice ZŠ

Marcela Štejfová – školnice MŠ

Květoslava Doubková – školnice v lesní třídě

V září by do základní školy mělo nastoupit 51 dětí a do mateřské školy 44 dětí.

Přeji všem dětem krásné léto prožité v přírodě s kamarády a uprostřed svých 

rodin.

Těším se na viděnou se všemi 1. září 2014.

                                                                           

                              POZVÁNKA NA LESNÍ FESTIVÁLEK

                      slavnostní otevření první lesní školky v regionu

v sobotu 6. září                  divadýlka        muzika      zvířátka     občerstvení
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Děkujeme sponzorům ( aktuálně k 11. 7. ) :

Atmos Bělá pod Bezdězem, Eurovia Kamenolomy, Lesy ČR, Váša Mimoň, Governanc 

Institute Praha, Habr Doksy, Heptner Žďár, TJ Okna, Mildra, Paudera Staré 

Splavy, Brádlerovy boudy Špindlerův Mlýn.

la získala 75. 000, - Kč ( rozpočet nákladů je 100. 000, 

Další nutnou investicí je pořízení konvektomatu do školní kuchyně, který umožní 

zhotovení většího počtu jídel tak, aby naše školní jídelna mohla zajistit stravování 

pro všechny děti. O finančí spoluúčast byly požádány také okolní obce, které 

reagovaly vstřícně a budou se podílet celkově částkou cca 85. 000, 

Tachov, Luka, Ždírec, Blatce, Bezděz, Doksy.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 – 2015

1. ročník, tř. učitelka Mgr. Iveta Myšková, Mgr. Michaela Králová

2. a 3. ročník, tř. učitelka Barbora Myšková, asistentka Petra 

4. a 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Veronika Žáková

klub

Petra Májová

Tereza Tvrdková

Bc. Iveta Steimarová, Pavla Štěrbová

Bc. Kateřina Říhová, Zuzana Mokrášová

Bc. Iveta Steimarová

Věra Ouředníková, Pavlína Líbalová

školnice ZŠ

školnice MŠ

školnice v lesní třídě

V září by do základní školy mělo nastoupit 51 dětí a do mateřské školy 44 dětí.

éto prožité v přírodě s kamarády a uprostřed svých 

Těším se na viděnou se všemi 1. září 2014.

                                                                           Iveta Myšková

POZVÁNKA NA LESNÍ FESTIVÁLEK

slavnostní otevření první lesní školky v regionu

v sobotu 6. září                  divadýlka        muzika      zvířátka     občerstvení
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Atmos Bělá pod Bezdězem, Eurovia Kamenolomy, Lesy ČR, Váša Mimoň, Governanc 

Institute Praha, Habr Doksy, Heptner Žďár, TJ Okna, Mildra, Paudera Staré 

Kč ( rozpočet nákladů je 100. 000, - Kč ).

Další nutnou investicí je pořízení konvektomatu do školní kuchyně, který umožní 

zhotovení většího počtu jídel tak, aby naše školní jídelna mohla zajistit stravování 

í spoluúčast byly požádány také okolní obce, které 

reagovaly vstřícně a budou se podílet celkově částkou cca 85. 000, - Kč. Jedná 

2015

1. ročník, tř. učitelka Mgr. Iveta Myšková, Mgr. Michaela Králová

2. a 3. ročník, tř. učitelka Barbora Myšková, asistentka Petra 

V září by do základní školy mělo nastoupit 51 dětí a do mateřské školy 44 dětí.

éto prožité v přírodě s kamarády a uprostřed svých 

v sobotu 6. září                  divadýlka        muzika      zvířátka     občerstvení
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