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MARIUS PEDERSEN:
 Papír: ve středu 30.10.2013 se bude vyvážet papír, sběrný
obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen – papír.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
 dne 25. 10. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 dne 26. 10. 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb je:
 ve volebním okrsku Mladecko – sál kulturního domu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA:
V sobotu 26.10.2013 se uskuteční zájezd
do Slezského divadla Opava na činohru „Rodina
je základ státu“ autor Ray Cooney. Odjezd
autobusu bude v 18:00 hodin od hasičské
zbrojnice. Prosím všechny, aby přišli včas.
Autodopravu zajišťuje pan Košárek.
SPRÁVCOVÁ KULTURNÍHO DOMU V MLADECKU:
Obecní úřad v Mladecku vyhlašuje výběrové řízení na místo „SPRÁVCOVÁ
KULTURNÍHO DOMU V MLADECKU“.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Mladecko u paní Matějkové nebo na telefonním čísle
553 668 314 do pátku 4.10.2013 do 12:00 hodin.
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Informace o plánovaných akcí ZŠ Mladecko pro šk. rok 2013/2014
 Od 30. 8. 2013 je v platnosti nový školní vzdělávací program „ŠVP Komplexní pohled na
svět“.
 Byla vypracována a schválena nová Preventivní strategie školy.
Oba dokumenty jsou k dispozici vedle ředitelny školy, na požádání v kanceláři školy nebo
na internetových stránkách www.zsmladecko.cz.
Plánované akce:
Den otevřených dveří: 19. 12. 2013 (možnost prohlídky školy)
 Filmové představení v kině (všichni žáci): září – říjen 2013.
 Vaření guláše (posezení s rodiči a učiteli, Občanské sdružení rodičů při ZŠ Mladecko): 20.
9. 2013.
 Představení SHŠ Pernštejn „Obrazy z války třicetileté“: 24. 10. 2013.
 Adaptační kurzy pro žáky ve spolupráci s externí psycholožkou Mgr. Helenou Müllerovou:
září, říjen 2013.
 Testy na volbu povolání (žáci 8. a 9. třídy): říjen 2013.
 Podzimníčci – výtvarné práce rodičů a dětí: říjen 2013.
 Drakiáda (školní družina): říjen 2013
 Praktický nácvik první pomoci: listopad 2013.
 Výchovný koncert pěveckého sboru Opava Cantat: listopad 2013.
 Vánoční besídka: 19. 12. 2013.
 Bruslení (všichni žáci) – leden 2014.
 Školní ples (Občanské sdružení rodičů při ZŠ Mladecko): 11. 1. 2014.
 Zima v lese (2. – 9. třída): leden 2014.
 Beseda s hasiči (Požární ochrana s Hasíkem) pro 2. a 6. ročník – 2. pololetí 2014.
 Maškarní ples pro žáky 1. stupně: březen 2014.
 Velikonoční výstava – výtvarné práce rodičů a dětí.
 Besedy se zástupcem policie: duben 2014.
 Přednáška gynekologa MUDr. Marka Szwarce (žákyně 2. stupně) – duben 2014.
 Den Země – den konání: 22. 4. 2014.
 Lesní pedagogika: jaro 2014.
 Den matek spojený s výtvarnými dílnami (také pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče):
květen 2014.
 Beseda v knihovně (žáci 1. stupně): květen 2014.
 Škola v přírodě (žáci 1. stupně): červen 2014.
 Den dětí ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů při ZŠ Mladecko: červen 2014.
Soutěže:








Zelí, zelíčko
● Recitační soutěž
Soutěž v dramatické tvorbě
● Zlatý list
Lesnická soutěž
● Mladý zahrádkář
Požární ochrana očima dětí
Přírodovědný a matematický klokan
Olympiády (biologická, zeměpisná, anglický jazyk, český jazyk)
Sportovní soutěže (vybíjená, pálkovaná, Kámen, nůžky papír, florbal)

Zapojení do projektů:
 Moderní škola (projekt EU peníze školám: jazyková a počítačová učebna)

 Grand Zahrada pro všechny (Grand Ministerstva životního prostředí – zkrášlení okolí školy,
vybavení lavičkami a výsadba rostlin)
 Technika nás baví (výroba řemeslníků, exkurze)
 Projekt 72 hodin - Ruku na to (práce na okolí školy)
Spolupráce:
MŠ Jakartovice: účast na Adventu, vystoupení dramatického kroužku, návštěva MŠ Jakartovice
v ZŠ Mladecko.
Účast dramatického kroužku v obcích Jakartovice a Bohdanovice.
Občanské sdružení: školní ples 11. 1. 2014, Den dětí (červen 2014)
ZŠ a MŠ Hlavnice, ZŠ a MŠ Litultovice: společná přírodovědná soutěž k projektu OPVK „Komplexní
pohled na svět).
Termíny třídních schůzek:
20. 9. 2013 třídní schůzky

26. 11. 2013 pohovory

25. 3. 2013 třídní schůzky

27. 5. 2013 pohovory

Termín zápisu do 1. třídy: 17. 1. 2014
V průběhu školního roku se mohou akce měnit.

