
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU::  
DDnnee  1111..lliissttooppaadduu  ssee  kkoonnaalloo  jjiižž  99..vveeřřeejjnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  nnaaššíí  oobbccee..  JJeeddnníímm  zz  

bboodduu  pprrooggrraammuu  zzaasseeddáánníí  bbyyllaa  iinnffoorrmmaaccee  oo  ppooddáánníí  žžááddoossttii  oo  ddoottaaccii  zz  PPrrooggrraammuu  

rroozzvvoojjee  vveennkkoovvaa  nnaa  pprroojjeekktt  „„ZZlleeppššeenníí  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  aa  vvzzhhlleedduu  oobbccee  

OOkknnaa““..  ŽŽááddoosstt  bbyyllaa  zzaarreeggiissttrroovváánnaa  nnaa  RReeggiioonnáállnníímm  ooddbboorruu  SSttááttnnííhhoo  zzeemměědděěllsskkééhhoo  

iinntteerrvveennččnnííhhoo  ffoonndduu  vv  HHrraaddccii  KKrráálloovvéé..  SSttaarroossttaa  sseezznnáámmiill  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ss  

vvýýkkrreessoovvoouu  ččáássttíí  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  nnaa  ttuuttoo  aakkccii..  

NNaa  vveeřřeejjnnéémm  zzaasseeddáánníí  bbyyll  ttaakkéé  pprroojjeeddnnáávváánn  nnáávvrrhh  rroozzppooččttuu  ppřřííssppěěvvkkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOkknnaa..  NNáávvrrhh  rroozzppooččttuu  vvee  vvýýššii  996633  993300,,--  KKčč  

ppřřeeddlloožžiillaa  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  kk  pprroojjeeddnnáánníí  řřeeddiitteellkkaa  ppřřííssppěěvvkkoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  MMggrr..  IIvveettaa  

MMyyšškkoovváá..  PPoo  pprroojjeeddnnáánníí  bbyyll  nnáávvrrhh  sscchhvváálleenn  ttaakk  jjaakk  bbyyll  ppřřeeddlloožžeenn..  RRoozzppooččeett  šškkoollyy  

jjee  nnaavvýýššeenn  vv  ppoorroovvnnáánníí  ss  rrookkeemm  22000099  oo  ččáássttkkuu  nnaa  ppoořříízzeenníí  hheerrnníícchh  pprrvvkkůů  pprroo  

zzaahhrraadduu  vv  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollee..  NNaa  ttoottoo  zzaařříízzeenníí  jjee  vv  rroozzppooččttuu  vvyyččlleenněěnnaa  ččáássttkkaa  vvee  vvýýššii  

336666  440000,,--  KKčč..  VVyyččeerrppáánníí  cceelléé  ttééttoo  ččáássttkkyy  jjee  ppooddmmíínněěnnoo  zzíísskkáánníímm  ddoottaaccee  nnaa  ppoořříízzeenníí  

hheerrnníícchh  pprrvvkkůů  ddoo  zzaahhrraaddyy  vv  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollee..  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  ddáállee  nneesscchhvváálliilloo  žžááddoosstt  oo  ooddkkoouuppeenníí  hhoossppooddáářřsskkéé  bbuuddoovvyy  aa  ččáássttii  

ppoozzeemmkkuu  vv  bbllíízzkkoossttii  šškkoollyy  vv  OOkknneecchh..  

DDáállee  bbyyllaa  nnaa  zzaasseeddáánníí  pprroojjeeddnnáánnaa  mmoožžnnoosstt  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkůů  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  rroodd..ddoommůů..  

NNáávvrrhh  nnaa  zzaaiinnvveessttoovváánníí  ppoozzeemmkkuu  pp..čč..  117788//11,,  kktteerrýý  mmáá  bbýýtt  vvyyuužžiitt  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  

rroodd..ddoommůů  bbyyll  pprroojjeeddnnáávváánn  vv  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  jjiižž  kkoonncceemm  rrookkuu  22000044..  OOdd  ttééttoo  ddoobbyy  

pprroovváázzíí  ssnnaahhuu  oo  ddookkoonnččeenníí  ttééttoo  aakkccee  nneeuussttáálléé  pprroobblléémmyy,,  kktteerréé  zzppůůssoobbuujjíí,,  žžee  

zzaaiinnvveessttoovváánníí  aa  nnáásslleeddnnýý  pprrooddeejj  ppoozzeemmkkůů  nneenníí  pprroozzaattíímm  uusskkuutteeččnněěnn..  VV  ppooččááttkkuu  ttoo  

bbyyll  nneessoouuhhllaass  ooddbboorruu  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  ČČeesskkáá  LLííppaa,,  kktteerrýý  

nneevvyyddaall  ssoouuhhllaass  ssee  zzáássaahheemm  ddoo  kkrraajjiinnnnééhhoo  rráázzuu..  DDáállee  mmuusseell  bbýýtt  zzpprraaccoovváánn  

ppřříírrooddoovvěěddnnýý  pprrůůzzkkuumm,,  zz  kktteerrééhhoo  bbyylloo  zzjjiiššttěěnnoo,,  žžee  nnaa  llookkaalliittěě  vvyybbrraannéé  kk  vvýýssttaavvbběě  

ddoommůů  ssee  vvyysskkyyttuujjíí  ddrruuhhyy  oobboojjžžiivveellnnííkkůů  aa  ppllaazzůů  zzaařřaazzeennéé  mmeezzii  zzvvllááššttěě  cchhrráánněěnnéé  

žžiivvooččiicchhyy..  TTaakkéé  zz  ttěěcchhttoo  ddůůvvooddůů    zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ooddssoouuhhllaassiilloo  zzpprraaccoovváánníí  úúzzeemmnnííhhoo  

pplláánnuu  pprroo  nnaaššíí  oobbeecc..  VV  pprroossiinnccii  22000088  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  sscchhvváálliilloo  vvyyddáánníí  úúzzeemmnnííhhoo  

pplláánnuu..VV  ttoommttoo  ddookkuummeennttuu  bbyyll  ppoozzeemmeekk    nnaa  vvýýssttaavvbbuu  rroodd..ddoommůů  zzmmeennššeenn  nnaa  ccccaa    

2200  000000  mm
22
..  PPrroo  sscchhvváálleenníí  vvyypprraaccoovváánníí  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  

iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí  hhllaassoovvaallii  vv  pprroossiinnccii  rrookkuu  22000088  ččttyyřřii  zzaassttuuppiitteelléé,,  ddvvaa  bbyyllii  pprroottii  aa  

jjeeddeenn  ssee  zzddrržžeell  hhllaassoovváánníí..  PPrroojjeekktt  bbyyll  tteeddyy  vvyypprraaccoovváánn  aa  nnyynníí  bbyy  mměělloo  bbýýtt  vvyyddáánnoo  

ssttaavveebbnníí  ppoovvoolleenníí  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí..  

ZZ  vvýýššee  uuvveeddeennééhhoo  vvyyppllýývváá,,  žžee  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppřřii  hhllaassoovváánníí  oo  ttééttoo  ddůůlleežžiittéé  aakkccii  pprroo  

rroozzvvoojj  nnaaššíí  oobbccee  nneenníí  jjeeddnnoottnnéé..  

 

OOKKEENNSSKKÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  

LLiissttooppaadd  22000099  

 



 

NNaa  ttoommttoo  zzaasseeddáánníí  bbyylloo  ppřřííttoommnnoo  ppoouuzzee  ppěětt  zzaassttuuppiitteellůů  aa  ooppěětt  nneeddooššlloo  kkee  sshhoodděě  

ppookkuudd  ssee  ttýýkkáá  pprroovveeddeenníí  zzaaiinnvveessttoovváánníí  aa  zzppůůssoobbuu  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkuu  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  

RRDD..  PPřřeeddbběěžžnnáá  cceennaa  zzaaiinnvveessttoovváánníí  vvččeettnněě  kkoommuunniikkaaccíí  jjee  ppřřiibblliižžnněě  66  000000  000000,,--  KKčč..  

VV  pprrvvnníí  eettaappěě  bbyy  oobbeecc  mmuusseellaa  iinnvveessttoovvaatt  ccccaa  33  000000  000000,,--  ..  PPřřii  ddiisskkuuzzii  bbyyllaa  zzřřeejjmmáá  

oobbaavvaa  zz  nneezzáájjmmuu  oo  ppoozzeemmkkyy  vv  ddnneeššnníí  eekkoonnoommiicckkéé  ssiittuuaaccii  aa  mmoožžnnoossttii  zzaaddlluužžeenníí  

oobbccee  vv  kkoonnččííccíímm  vvoolleebbnníímm  oobbddoobbíí..    

NNaa  zzaasseeddáánníí  ttaakkéé  ppaaddll  nnáávvrrhh  nnaa  mmoožžnnoosstt  pprrooddeejjee  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  rreeaalliittnníí  kkaanncceelláářřee  

ffoorrmmoouu  ddeevveellooppeerrsskkééhhoo  pprroojjeekkttuu..  

CCeellýý  ppoozzeemmeekk  bbyy  bbyyll  pprrooddáánn  jjeeddnnoommuu  iinnvveessttoorroovvii  ss  ppooddmmíínnkkoouu  ddooddrržžeenníí  ppůůvvooddnnííhhoo  

zzáámměěrruu  oobbccee..  DDaallššíí  nnáázzoorr  bbyyll  cceelloouu  aakkccii  ooddlloožžiitt  nnaa  ppřřííššttíí  vvoolleebbnníí  oobbddoobbíí,,  ttzznn..  ddoo  

rrookkuu  22001111..    

ZZ  ddiisskkuuzzee  vvyyppllyynnuulloo,,  žžee  ddvvaa  zzaassttuuppiitteelléé  jjssoouu  pprroo  pprrooddeejj  ppoozzeemmkkuu  jjeeddnnoommuu  

iinnvveessttoorroovvii,,  ddvvaa  pprroo  ooddlloožžeenníí  cceelléé  aakkccee  aa  jjeeddeenn  ssee  zzddrržžeell..  ZZ  ttěěcchhttoo  ddůůvvooddůů  ssttaarroossttaa  

ooddlloožžiill  tteennttoo  bboodd  pprrooggrraammuu  nnaa  ppřřííššttíí  zzaasseeddáánníí,,  kkddee  jjee  ppřřeeddppookkllaadd,,  žžee  bbuuddoouu  ppřřííttoommnnii  

vvššiicchhnnii  zzaassttuuppiitteelléé..  

VV  ddaallššíímm  bboodděě  jjeeddnnáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  sseezznnáámmiill  ssttaarroossttaa  ppřřííttoommnnéé  ss  iiddeennttiiffiikkaaccíí  

hhiissttoorriicckkééhhoo  mmaajjeettkkuu  oobbccee  OOkknnaa..  NNaa  mmaappěě  jjssoouu  vvyyzznnaaččeennyy  ppoozzeemmkkyy,,  kktteerréé  jjssoouu  

hhiissttoorriicckkýýmm  mmaajjeettkkeemm  oobbccee,,  aallee  ddooppoossuudd  nneejjssoouu  zzaappssáánnyy  nnaa  lliissttuu  vvllaassttnniiccttvvíí  oobbccee..  

PPooddmmíínnkkoouu  zzaappssáánníí  nnaa  lliisstt  vvllaassttnniiccttvvíí  jjee  pprroovveeddeenníí  ggeeoommeettrriicckkééhhoo  zzaamměěřřeenníí  

uurrččeennééhhoo  ppoozzeemmkkuu  aa  pprroovveeddeenníí  zzáázznnaammuu  vv  kkaattaassttrruu  nneemmoovviittoossttíí..  VV  ttoommttoo  rrooccee  jjiižž  

nneebbuuddeemmee  žžááddnnýý  ppoozzeemmeekk  řřeeššiitt..  VV  ppřřííššttíímm  rrooccee  bbyycchh  cchhttěěll  nnaavvrrhhnnoouutt    kk  zzaamměěřřeenníí  

ppoozzeemmeekk  vv  oobbjjeekkttuu  bbýývvaallééhhoo  sskkllaadduu  JJeeddnnoottaa  aa  ppoozzeemmeekk  vv  bbllíízzkkoossttii  hhoossppooddáářřsskkéé  

bbuuddoovvyy  ffiirrmmyy  PP++KK..  DDáállee  jjee  mmoožžnnoosstt  zzíísskkaatt  ddoo  vvllaassttnniiccttvvíí  oobbccee    ppoozzeemmeekk  vv  bbllíízzkkoossttii  

ffoottbbaalloovvééhhoo  hhřřiiššttěě..  

NNaa  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  sscchhvváálliilloo  nnaavvýýššeenníí  nnáájjmmuu  zzaa  ppoozzeemmkkyy  vv  mmaajjeettkkuu  oobbccee..  

NNáájjeemmnnííccii  ss  ttrrvvaallýýmm  ppoobbyytteemm  vv  nnaaššíí  oobbccii  zzaappllaattíí  nnáájjeemmnnéé  vvee  vvýýššíí  11,,--  KKčč  zzaa  mm
22    

aa  

nnáájjeemmnnííccii  ,,  kktteeřříí  nneejjssoouu  vv  nnaaššíí  oobbccii  ttrrvv..  hhllááššeenníí  zzaappllaattíí  22,,--  KKčč  zzaa      mm
22  

..  

SSttaarroossttaa  ddoossttaall  zzaa  úúkkooll  vvyypprraaccoovvaatt  nnoovvéé  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy  ddoo  kkoonnccee  bbřřeezznnaa  22001100..  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  ttaakkéé  vvyysslleecchhlloo  zzpprráávvuu  ooddbboorrnnééhhoo  lleessnnííhhoo  hhoossppooddáářřee  pp..  MMeeiixxnneerraa  oo  

ssiittuuaaccii  vv  oobbeeccnníímm  lleessee..  PPřřeeddeevvššíímm  ssee  zzmmiiňňoovvaall  oo  ddoobbrréémm  ssttaavvuu  nnoovvěě  zzaalleessnněěnnýýcchh  

pplloocchh..  
                                                                                                                                                                                                                          HHaavvllíínn  SSttaanniissllaavv  ––  ssttaarroossttaa  

OOSSTTAATTNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE::  
 

                                 Fotograf 
Fotograf pan L. Mimra bude v klubovně Městské knihovny Doksy fotografovat  

ve čtvrtek 19. listopadu od 14,00 do 16,00 hod. 

                                         Trhy 

Trhy se uskuteční na náměstí Republiky v pátek 20. listopadu. 

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  JJUUBBIILLEEAA::  
 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci  listopadu  oslaví 

nebo oslavili  životní jubileum. 
Kožnarová Jitka,  Hrdličková Věra,  Adámik Marek, 



 

IINNFFOORRMMAACCEE  ZZEE  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  AA  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY::  
 

 

 

Informace ze ZŠ a MŠ, Okna 

 

Co zajímavého jsme v říjnu prožili ? 

  

 

Děti ze základní a mateřské školy vyjely do České Lípy, kde v Jiráskově divadle shlédly divadelní představení 

„Aladinova kouzelná lampa“. O ptácích se děti dozvěděly více informací díky Ptačímu  domu z Dubé, ukázka  

práce s dravci proběhla ve škole a ve školce. 

Děti si vyráběly  podzimní klobouky a draky – moc děkuji panu Cinnerovi, panu Prokešovi a paní Kadeřávkové za  

pomoc. 

Díky příjezdu Čmeláka / člena ekoorganizace /s výukovým programem „Lesní království“, se děti ze školy a ze  

školky seznámily se zákonitostmi lesa a jeho ochranou. 

V rámci projektu spolupráce venkovských škol v Evropě vyjeli zástupci naší školy a školky do Švédska. Velmi  

naše ţáky -  Matěj Štejfa, Marie Buchleitnerová, Josef Valenta, David Rampouch - chválím, výborně  

reprezentovali okenskou školu  a obec Okna. Svou cestu budou ţáci a učitelé prezentovat v úterý 24. listopadu  

při ranním shromáţdění / od 7, 45 do 8, 45 h / a při třídní schůzce / od 16 h /. Zájemce srdečně zvu. Další  

cesta děti čeká na konci dubna do Turecka. 

Poděkování také patří paní učitelce Adrianě Kopecké, nové občance Oken, která v době mé absence vyučovala  

1., 2. a 3. ročník. 

           

KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY, VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ 

Kurz probíhá od října, v pondělí od 16 do 17, 30h. Vyučující je Veronika Ţáková. Počet účastníků je 

osm. 

 

ANGLIČTINA VE ŠKOLCE 

Kaţdé čtvrteční dopoledne ve školce probíhá výuka angličtiny pod vedením Michaely Králové.  



 

TURISTICKÝ KROUŢEK 

Pod vedením Ivety Formánkové vyrazí děti z turistického krouţku a další zájemci do mezinárodní ZŠ a 

MŠ v Pardubicích, se kterou naše škola navázala spolupráci. Děti čeká v pátek výlet na hrad Kunětická 

hora, návštěva muzea perníku, indiánská noc a lampiónový průvod. V sobotu navštíví pardubický zámek 

a  je pro ně připraven v pardubické škole Den Japonska – hry, soutěţe a ochutnávka japonských 

specialit od rodičů japonských dětí. Akce proběhně od pátku 13. 11. do neděle 15. 11. 

 

***************         POZVÁNKA             ******************* 

KAM VÝLET DO PRAHY 

KDY V PÁTEK 20. LISTOPADU, ODJEZD V 8 H OD ŠKOLY 

CO  EXKURZE VE STAVOVSKÉM DIVADLE, PROHLÍDKA 

HISTORICKÉ PRAHY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

"KLABZUBOVA JEDENÁCTKA" V DIVADLE MINOR 

ZA KOLIK 250,00 Kč 

 

SEKCE MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL 

Na začátku listopadu se zástupci naší školy a školky účastnili setkání malotřídních škol Českolipska   a 

Novoborska v Brništi. Byla prohloubena spolupráce mezi školami a naplánovány společné aktivity našich 

škol. 

V pondělí 16. listopadu jsem udělila ředitelské volno, škola a školka budou zavřené. Zaměstnanci se 

budou účastnit setkání malotřídních škol Mladoboleslavska v Horních Stakorech, které spojí s 

výjezdní poradou. Ředitelské volno má ředitel zařízení právo udělit čtyřikrát do roka.  

AKTUÁLNÍ POČTY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 27 ţáků 

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 24 dětí 

ŠKOLNÍ DRUŢINA – 24 dětí 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – 77 strávníků 

Ve školní jídelně se stravuje  19 cizích strávníků                                                              

Milé listopadové dny vám přeje Iveta Myšková                                                                                   


