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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V těchto dnech byla zahájena oprava chodníku v blízkosti školy směrem k nádraží.
Zhotovitel této opravy je firma COMPAG CZ s.r.o. Mimoň. Ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu, které zveřejnila naše obec jako zadavatel, měla tato firma
ekonomicky
nomicky nejvýhodnější nabídku. Firma COMPAG CZ opravu chodníku v blízkosti
základní školy zrealizuje za částku 326 585,- Kč s DPH. V případě požadavku zadavatele na
navýšení objemu prací ( např. přidání druhé řady ztraceného bednění, dodání kovových
sloupkůů na plot…..) bude toto navýšení oproti původnímu zadání řešeno vve smlouvě o dílo
s touto firmou.
Při předání stavby firmě bylo přislíbeno, že po ukončení pracovní doby bude zajištěn průchod
touto stavbou.
Zastupitelstvo obce schválilo na dubnovém zasedání tohoto roku podání žádosti o dotaci na
tuto akci. Žádost byla podána na Dotační fond Libereckého kraje – Program obnovy venkova.
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 25.6.2013 rozhodlo o poskytnutí
účelové dotace na akci „Oprava chodníku u budovy základní školy v Oknech“ .
Výše dotace je přibližně 40% z celkové výše finančních nákladů na akci.
Dnem 12.července tohoto roku bylo ukončeno, po několika letech, stravování cizích strávníků
ve školní jídelně. Chtěl bych poděkovat jménem všech, kteří využívali těchto služeb
služeb,
zaměstnancům základní a mateřské školy a školní jídelny. Především patří poděkování paní
Ouředníkové za přípravu chutných jídel.
Od 15.července je možné rozvážení obědů firmou Milan Červený Jídelna Skalsko.
Cena obědu 60,- Kč včetně
ně polévky a dopravy. Prozatím se obědy shromažďují v budově
obecního úřadu. Jídelní lístek na celý
ce týden je k dispozici na web.stránkách: www.hotovkyminutky.cz.
Stanislav Havlín - starosta
Děkujeme všem zaměstnancům školy, pedagogickým i provozním,
provozním za jejich práci
v průběhu celého školního roku. Všem přejeme příjemnou dovolenou a dětem hezké
prázdniny.
Zastupitelstvo obce
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Blahopřejeme jubilantům,
jubi
kteří v červenci a v srpnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Uhlíř Petr, Štejfa Karel, Formánek Václav,
Vokatý Václav, Žaludová Kateřina, Dlouhý Jakub.
Všem jubilantům blahopřejeme.
Prodejní trhy na náměstí Republiky v Doksech budou v pátek 26.července
.července 2013

Informace ze ZŠ a MŠ OKNA
Školní rok 2012 / 2013 byl ukončen. Než vás budu informovat o přípravách na nový
školní rok, je třeba ještě zmínit události závěru uplynulého školního roku.
Na Zahradní slavnosti se zástupci Obecního úřadu a školy rozloučili s žáky 5.
ročníku, kteří odcházejí do ZŠ Doksy – Janem Hencem, Alenou B
Buchleitnerovou,
Eliškou Čížkovou. Zároveň byly šerpovány děti, které budou opouštět školku a po
prázdninách nastupují do školy.
Přítomní byli seznámeni s výsledkem sběrové soutěže :
Naše zařízení získalo 1. místo ve sběru papíru na žáka a 1. místo ve sběru PET
lahví.. Obdrželi jsme jednak finanční odměnu 4.000, - Kč, a pak také učební pomůcky v
hodnotě 2. 500, - Kč. Děkujeme všem, kteří nás ve sběru podporují.
Na slavnosti proběhla také dražba ve pospěch záplav. Atlas strašidel byl vydražen za 500, Kč. Šťastnými
stnými majiteli se stala rodina Valentová z Housky. Škola podpořila částkou 3. 500, Kč zaplavenou ZŠ Křešice na Litoměřicku. Školka podpořila částkou 3. 500, - Kč zaplavenou
MŠ Hořín na Mělnicku. Finanční postředky zařízení získalo z prodeje obrázků na sslavnosti a
sbírkou zaměstnanců a rodičů. Děkujeme všem.
Příměstský tábor
První dva týdny v červenci probíhá ve škole příměstský tábor. Děti se sejdou ve škole mezi 7
a 8 hodinou ranní, rozcházejí se mezi 16 a 17 hodinou. Hrají si na Indiány, staví týpí, m
malují,
chodí do lesa, hrají hry na zahradě a podnikají výlety. Účastníci tábora navštívili ZOO v Ústí
nad Labem, pěšmo se vydali na hrad Bezděz, kolmo kolem Máchova jezera. Čeká je ještě
výjezd do zábavného parku. Tábor vede Bára Myšková a pomáhá ji Veroni
Veronika Peřinová.
Tábora se účastní 14 dětí.
Přípravy na školní rok 2013 / 2014
Již v těchto dnech se ve škole pilně pracuje. Pan Král bude upravovat interiéry školy tak, aby
vznikla třetí prostorná útulná třída, šatna, ředitelna a sborovna. Třída bude umístěna v
prostorách tělocvičny. Dojde zde k vybourání dvou oken, aby se místnost prosvětlila. Po
vymalování bude nainstalována tabule, dřevěný nábytek, dveře, pomůcky a hudební nástroje.
Jako tělocvična budou sloužit nebytové prostory na Obecním úřadě. V šatně bude položena
nová dlažba. Pan Cinner zhotovil na míru 45 boxů na odkládání bund, bot, potřeb na tělocvik.
V šatně bude také dokončeno obložení. V současné ředitelně bude vybouráno okno, místnost
bude příčkou rozdělena na dvě malé tak, aby zde měli zázemí zaměstnanci i ředitelka. Pan
Vyvíjal bude zajišťovat přesuny topných těles a opravy elektroinstalací. Pan Zedník bude
malovat nejdříve budovu školky a poté se přesune do školy. Na školní zahradě bude pracovat
pan Moudrý, který v současné době již vyrábí
vyrábí hrazdy, bradla, kladiny a šplhadla.
Veškeré rekonstrukce financuje Obecní úřad Okna a škola z rezervního fondu.
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Organizace školního roku 2013 / 2014
V mateřské škole budou s dětmi pracovat paní učitelky : Bc. Iveta Steimarová, Mgr.
Michaela Králová, Pavla Štěrbová. Paní Steimarová bude i nadále vedoucí pracoviště a
bude zajišťovat provoz školky. Kapacita MŠ 28 dětí je naplněna.
V základní škole bude nově otevřena třetí třída. Organizace výuky bude vypadat takto
:
I.
třída – 1. ročník, vyučující Mgr. Iveta
Iveta Myšková, asistentka Zuzana Mokrášová
II.
třída – 2. a 3. ročník, vyučující Barbora Myšková, asistentka Petra Májová
III.
třída - 4. a 5. ročník, vyučující Mgr.Veronika Žáková
Asistentky ve třídách budou individuálně pracovat s dětmi integrovanými. Škola
získala dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 100. 000, - Kč na práci
asistentek. Do I. třídy bude nastupovat 13 dětí. Do školy v září nastoupí 38 žáků.
Ve školní družině budou fungovat dvě oddělení. Provoz ŠD bude prodloužen do 16.
30 hodin.
I.
oddělení – 1.a 2. ročník, vychovatelka Petra Májová
II.
oddělení – 3., 4. a 5. ročník, vychovatelka Tereza Tvrdková
Ve školní jídelně se budou stravovat děti z MŠ, ZŠ a zaměstnanci. Vedoucí ŠJ je i
nadále paní Iveta Steimarová. Do školní kuchyně byly přijaty dvě nov
nové síly na
zkrácené úvazky – paní Pavlína Líbalová a paní Markéta Steimarová. Paní Věra
Ouředníková zůstává na své pozici.
Provozními zaměstnanci budou i nadále ve školce paní Marcela Štejfová a ve škole
paní Květa Doubková.
Zahájení školního roku 2013 / 2014
2
Ve školce bude nový školní rok zahájen již v pondělí 19. srpna.
Ve škole bude školní rok slavnostně zahájen v pondělí 2. září.
Poděkování
Velmi děkuji paní Žákové, která byla v letošním školním roce pověřena řízením školy.
Mnohé mé povinnosti z ekonomické
ekonomické oblasti měla na starosti paní Steimarová, které
patří také velké poděkování.A samozřejmě děkuji všem zaměstancům školy a školky,
kteří svým přístupem přispěli k bezproblémovému chodu celého zařízení.
Děkuji Obecnímu úřadu Okna – panu starostovi a celému
mu zastupitelstvu za podporu
rozvoje školy a školky. Děkuji rodičům, kteří mají důvěru v naši školu a školku, a
podporují nás.
Děkuji dětem, okenským i přespolním, za jejich radost a nadšení.
Těším se na setkávání v novém školním roce.
Iveta Myškov
Myšková
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Koncepce ZŠ a MŠ Okna na období 2013 – 2017
Byla vypracovaná nová koncepce rozvoje a směřování ZŠ a MŠ Okna. Seznámit
se s ní můžete u ředitelky školy a na internetové stránce školy. Součástí koncepce
je také prognóza počtu dětí.
PROGNÓZA POČTU DĚTÍ V ZŠ A MŠ OKNA
Počty v MŠ jsou nastaveny na 1oddělení, kde je vyjímkou povoleno umístěn
umístění 28 dětí.
Prostory pro tento počet jsou velmi nevyhovující. Při otevření 2. oddělení předpokládám
navýšení počtu o 12 dětí ( 1. oddělení – 20 dětí, 2. oddělení – 20 dětí ). V prognóze zatím
nepočítám s tímto navýšením.
Kapacita v ZŠ bude zvýšena ze 40 na 55 žáků.
Kapacita ve ŠJ bude zvýšena zatím ze 70 na 80 obědů.
Ve školním roce 2013 / 2014 budou přijati 4 noví zaměstnanci. Z celkového počtu 14
zaměstnanců je 9 místních občanů. Pracovní úvazky jsou v šesti případech celé, v ostatních
zkrácené. Do budoucna
cna je plánováno zvyšování zkrácených pracovních úvazků, příp.
přijímání nových zaměstnanců.
Školní rok 2013 – 2014
ZŠ
1. ročník
13 dětí
MŠ
28 dětí
ŠJ
ZŠ
38
Školní rok 2014 – 2015
ZŠ
1. ročník
10 dětí
MŠ
28 dětí
ŠJ
ZŠ
45
Školní rok 2015 – 2016
ZŠ
1. ročník
9 dětí
MŠ
28 dětí
ŠJ
ZŠ
48

2. ročník
9

3. ročník
7

MŠ
28

zaměstnanci
14

2. ročník
13

3. ročník
9

MŠ
28

zaměstnanci
14

2. ročník
10

3. ročník
13

MŠ
28

zaměstnanci
14

4. ročník
6

5. ročník
3

celkem
38 dětí
celkem
80 strávníků

4. ročník
7

5. ročník
6

celkem
45 dětí
celkem
87 strávníků

4. ročník
9

5. ročník
7

celkem
48 dětí
celkem
90 strávníků
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