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Matefiská ‰kola v Rájci-Jestfiebí je
zafiazena do sítû ‰kol, pfied‰kolních
a ‰kolsk˘ch zafiízení a od 2. záfií 2013
bude zaji‰Èovat pfied‰kolní vzdûlávání
v reÏimu celodenního provozu, tj.
06:30 – 17:30 hod. Do matefiské ‰koly
budou pfiijímány dûti od tfií let (dítû,
které dovr‰í k 31. 12. 2013 tfií let vûku)
do ‰esti let. Rádi bychom na‰i ãinnost
co nejvíce pfiizpÛsobili va‰im potfie-
bám, proto napfiíklad adresa místa byd-
li‰tû nemá vliv na pfiijetí dítûte.

Naopak dÛleÏit˘m kritériem pro pfiijetí
dítûte je datum podepsání smlouvy me-
zi zákonn˘m zástupcem a fieditelem
Gymnázia a Matefiské ‰koly a téÏ pfii-
hlá‰ení k denní docházce v rozsahu
min. 6,5 hod. Matefiská ‰kola s kapaci-
tou 30 dûtí ve dvou tfiídách sídlí ve
dvoupodlaÏní budovû na ulici 9. kvûtna
72 v Rájci-Jestfiebí. V souãasné dobû
probíhá rekonstrukce budovy a ‰kolní
zahrady tak, aby mohl b˘t provoz
v nadcházejícím ‰kolním roce zahájen.

Souãástí matefiské ‰koly jsou dvû sa-
mostatné tfiídy-herny pro dûti, v˘dejna
s jídelnou pro celodenní stravování
a prostorná ‰kolní zahrada, jejíÏ terén
se pfiipravuje pro instalaci moderních
venkovních prvkÛ.    

Pokud vás na‰e nabídka zaujala
a chcete dítû do matefiské ‰koly
v Rájci-Jestfiebí pfiihlásit, v kanceláfii
Gymnázia a Matefiské ‰koly Rájec-
Jestfiebí, o.p.s., Komenského 240,
Rájec-Jestfiebí.(tel. 516 432 181) si jiÏ

nyní vyzvednûte pfiihlá‰ku pro dítû do
matefiské ‰koly. ¤ádnû vyplnûnou pfii-
hlá‰ku, která bude doplnûna o vyjádfie-
ní dûtského lékafie, odevzdáte v kance-
láfii gymnázia a obdrÏíte dohodu.
Podpisem dohody zákonn˘mi zástupci
a fieditelem matefiské ‰koly je dítû pfii-
jato k pfied‰kolnímu vzdûlávání.

V nûkterém z dal‰ích ãísel ListÛ regi-
onÛ vás budeme podrobnû informovat
a M· v Rájci-Jestfiebí vám pfiedstavíme.

Ing. Stanislav La‰tÛvka

Trénování dûtí se vûnuji dva roky.
KdyÏ jsem si pfied rokem udûlala
bowlingov˘ trenérsk˘ kurz Level 1
a zaloÏili jsme na Bowlingu Blansko
Tréninkové centrum dûtí a mládeÏe,
ani jsem netu‰ila, Ïe bude tak velk˘

zájem. Vûnujeme se dûtem, které se
chtûjí v bowlingu nûãemu nauãit
a chtûjí se bowlingem bavit tak, aby
mûly z bowlingu radost a mûly slu‰né
v˘kony. 

Pokraãování textu na stranû 14

Pfii Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí  je novû zfiízena matefiská ‰kola, která zahájí ãinnost v záfií 2013. Va‰im dûtem na-
bídneme, kromû pfiátelského a respektujícího prostfiedí, velkou zahradu s moderními herními prvky, kde bude probí-
hat znaãná ãást pfied‰kolního vzdûlávání tak, aby dûti trávily v uzavfien˘ch prostorách ‰kolní budovy minimum ãasu. 

Historická budova Zámecké s˘pky v Blansku byla v loÀském roce zprovoznûna po rozsáhlé rekonstrukci.
Kromû restaurace a ubytovacích prostorÛ je v tûsné blízkosti hlavní budovy k dispozici také modernû vybavená
kvalitní osmidráhová bowlingová herna, která je vyuÏívána pfiíznivci tohoto sportu. Také dûti a mládeÏ mají
moÏnost se bowlingu pod vedením zku‰ené trenérky paní Hany Chládkové vûnovat dÛkladnûji. Svoje zku‰enosti
s mládeÏnick˘m bowlingem popsala paní Chládková takto:

MYSLIVOST - V·ESTRANN¯
KONÍâEK I ÎIVOTNÍ STYL...

- více na str. 15

3. ROâNÍK SVATEBNÍ
SCHOW...

- více na str. 14

MODROTISK - TECHNIKA
SE STOLETOU TRADICÍ...

- více na str. 10

Nová ‰kolka v Rájci-Jestfiebí

MládeÏ v Blansku hraje bowling

DruÏstvo Blansko B ve 2. kole Juniorské ligy
JiÏní Morava.


