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Prázdninový provoz v mateřské škole
Na základě průzkumu zájmu zaměstnaných rodičů o provoz mateřské školy v době
hlavních prázdnin jsme získali 9 přihlášek z celkového počtu 40 ţáků MŠ, z toho je 7 dětí
s trvalým pobytem ve Stehelčevsi.
Na základě dohody se zastupiteli Stehelčevsi bude provoz mateřské školy pro
všechny žáky MŠ od 1. 7. 2009 do 15. 7. 2009. Školné pro měsíc červenec je na
základě rozhodnutí ředitelky školy stanoveno na výši 50% z běţné částky, tj. 100 Kč.
Připomínáme, ţe tzv. „prázdninový“ povoz, stejně jako platba školného se týká všech
ţáků mateřské školy.
Mateřská škola, vycházíme-li ze školského zákona, nemá prázdniny, jako např. škola
základní. Její provoz můţe být po dohodě se zřizovatelem z organizačních důvodů
omezen. V posledních letech byl provoz omezován z ekonomických důvodů: platy
zaměstnanců, provozní náklady na malý počet dětí, které školku skutečně vyuţívaly (2 –
5 dětí, pro které bylo ve škole 6 zaměstnanců).
Vzhledem k tomu, ţe chceme rodinám vycházet vstříc, v letošním roce bude tento
provoz zkušební a na základě ekonomických výsledků se bude vycházet při rozhodování
v letech následujících.

Zájezd do Legolandu

Lidická galerie

Škola pro své ţáky i rodinné příslušníky
organizuje zájezd do Legolandu v červnu
tohoto roku.
Vzhledem k tomu, ţe noční cestování by bylo
před akcí pro děti náročné, budeme odjíţdět
jiţ 17.6. přibliţně ve 12 hodin, abychom
večer dorazili do penzionu, kde je pro děti
připraveno ubytování se snídaní. 18. června
je čeká pobyt v Legolandu v Německu od 10
do 18 hodin. Poté je plánován návrat domů.
Vzhledem k tomu, ţe cesta trvá přibliţně 7
hodin,
předpokládáme
příjezd
domů
přibliţně v 1-2 hodinu v noci (19. června).
Cena zájezdu je 2.460 Kč. Z té bude hrazena
doprava, cestovní pojištění, ubytování se
snídaní, pobyt a atrakce v Legolandu, nápoje
a svačinka na zpáteční cestu. Doporučujeme
jídlo a pití na cestu a večeři 17.6., dále
peníze na jídlo v Legolandu cca 10 euro.
Nabízíme poslední volné místo pro dítě do
18 let! Přihlásit se je možné na skola@zsstehelceves.cz nebo přímo ve škole.
V souvislosti s akcí bude 17.6. a 19.6.
vyhlášeno ředitelské volno z organizačních
důvodů.

V uplynulém období navštívili ţáci naší školy
Lidickou galerii a sbírku umění, která byla
v roce 1989 převedena do soukromých
rukou. Barnett Stross v r. 1966 oslovil
umělce celého světa, aby věnovali dílo pro
budoucí galerii a vyjádřili tím svůj postoj
k zločinu proti lidskosti.
Ţáci si mohli prohlédnout sbírku na vlastní
oči. Svoje pocity vyjádřili slovy: „Hodně se
mi líbil obraz, kde bylo opuštěné město.
Byla tam zabedněná okna, takţe to
znamenalo, ţe v tom městě je mor. Líbila se
mi malířova fantazie. (K. Kašpar)“ „Nejvíc
mě zaujal obraz Pohlazení. Tento obraz
nakreslil Wintersberger Lambert Maria. Byl
to takový zajímavý obraz, kde byly ruce
bílé, červené a růţové, proto se nazývá
Pohlazení. (A. Švihlíková)“ „Ten obraz ve
mně vzbuzuje hodně velikou fantazii. Je na
něm velký černý vůl, kterému je vidět kostra
celého jeho těla. Připadá mi smutný,
protoţe jsou tam pouţity tmavé barvy. Je to
moc zajímavý obraz. Zakoukala jsem se do
něj tak, ţe se mi z toho zamotala hlava.
(J.Krtičková)“

Hlavní události

Školní perličky
Z naší historie
 Jan Ţiţka byl bojovník a Jan Husa
byl císař …
 Karel IV. byl král a panoval 4 roky
…
 Gotika je stavba, která dosahuje
do nebes …
 Karel IV. byl ubodán noţem
v Boleslavě brutálním způsobem …
 Pravěk rozdělujeme tak, aby to
bylo spravedlivý …
 Byla doba kamenná, ţelezná a
dřevěná …
Co víš o vzduchu?
 Vzduch se skládá z plynů, dusíku,
plynu uhličitého a smradu …
 Nikdo vzduch nevidí, je
neviditelný a má v sobě látky …
 Kyslík spolkneme a pak ven
vydechneme obyčejný vzduch a
bacily…

Fotografie z Kuličkiády 2009

 Historický den na Okoři
Ţáci ZŠ navštíví 11. 6. 09
dopoledne zříceninu Okoř,
kde bude probíhat naučný
program z historie.
 Zájezd do Legolandu
17.6. – 19.6.2009 blíţe viz
titulní strana.
 Ředitelské volno
17.6. 2009 a 19.6.2009
z organizačních důvodů.
 Divadlo z pytlíčku
Představení na školní
zahradě v pondělí
dopoledne 22.6.2009.
 Rozloučení s kamarády
aneb rozlučkový mejdan
Závěrečné vystoupení
všech ţáků ZŠ a MŠ a
současně slavnostní
rozloučení s odcházejícími
dětmi se bude konat
v úterý 23.6. 2009 na sále
KD Stehelčeves od 16:00.
 Rodičovské schůzky ZŠ
25.6.2009 od 16:00
 Schůzka s rodiči
budoucích prvňáčků
25.6.2009 od 16:30

Upřímné poděkování!





p. Dolejšovi za papíry,
p. Stankeové za papírenské
zboţí (lepidlo, křídy, barevné
papíry, bloky),
p. Šeflové za papíry,
p. Kumarové za ořezávátka

Základní škola a Mateřská škola

Více na www.zs-stehelceves.cz – Fotky.

Stehelčeves, okres Kladno
 Řánkova 87, 273 42
 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
www.zs-stehelceves.cz
skola@zs-stehehelceves.cz

