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2. září 2013 v jarošovské škole
Nový školní rok 2013 – 2014 byl 2. září slavnostně zahájen představiteli obce za účasti nově příchozích prvňáčků v doprovodu rodičů, „ostřílených“ starších kamarádů a pracovníků školy. Po úvodním slovu
paní ředitelky bylo postupně přivítáno a představeno dvanáct prvňáčků. V lavicích na každého z nich čekaly
nové učební pomůcky. Jihočeský kraj s Jadernou elektrárnou Temelín ze Skupiny ČEZ připravil pro každého
prvňáčka dárek v podobě kufříku s nápisem „Bezpečně do školy i ze školy“ a dárek dostal každý i z rukou
pana starosty Bohumila Roda a paní místostarostky Heleny Vaněčkové. Poté se pozornost obrátila k těm, kteří
už práh jarošovské školy překročili poněkolikáté. Žáci, kteří se zapojili do korespondenční soutěže „Velké
prázdninové putování“, už netrpělivě očekávali vyhlášení nejlepších cestovatelů. Absolutní vítězkou soutěže
se již podruhé stala Natálka Tůmová (25 zaslaných pohlednic), na druhém místě skončil Davídek Dočekal a
třetí místo patřilo Lucince a Kubíkovi Hemberovým. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem cestovatelům
děkujeme za překrásné pohlednice. Po oficiální části se žáci přesunuli do svých tříd, kde si s paními učitelkami rozdali drobné pomůcky, rozvrhy hodin a informace k průběhu prvního týdne školy.
Jarošovskou školu v tomto školním roce navštěvuje 53 žáků. Stávající pedagogický sbor se rozrostl o
slečnu Kateřinu Vlkovou, která pracuje jako asistent pedagoga a učitelka. V prvním ročníku je 12 žáků - Kačenka Bednářová, Maruška Habichová, Rostík Chalupa, Karolínka Konopecká, Filípek Kouba, Violka
Krátká, Terezka Kulovaná, Kačka Kőmmelová, Toník Mirga, Mirek Prokeš, Martínek Sedlák a Amálka Svobodová. Učí je Mgr. Martina Plášilová, asistentkou pedagoga je Kateřina Vlková. Spojený druhý a třetí
ročník s 19ti žáky učí Mgr. Eva Vlková, asistentkou pedagoga je Hana Vlachová. Spojený čtvrtý a pátý ročník
s 22ti žáky učí Mgr. Jana Dvořáková. Do školní družiny, kterou vedou Alena Petrásová a Bc. Libuše Šimonová, se přihlásilo 40 žáků. Děti mají možnost se zapojit do následujících zájmových kroužků: počítačový kroužek - I. Maršíková, výtvarný – Mgr. E. Zemanová, dyslektický – Mgr. M. Plášilová, dramatický – MgA. V.
Šlechtová, hudebně pohybový – Mgr. E. Vlková, K. Vlková, vaření – Bc. L. Šimonová, pohybové hry – Mgr.
J. Dvořáková.
Do nadcházejících deseti měsíců přeji celému pedagogickému sboru, rodičům a všem žákům každodenní dávku trpělivosti, shovívavosti, radosti z poznání a hodně společných úspěchů J.Ráda bych na těchto
řádkách poděkovala zřizovateli za podporu a plynulý chod školy v loňském školním roce a těším se na spolupráci v roce letošním. Velký dík patří také rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhají a podporují nás při
sběrových i jiných akcích.
ředitelka školy Mgr. Martina Pášilová
Žhavé školní aktuality aneb Stalo se:
6. září – Výprava do přírody – žáci se v pracovních skupinkách formou hádanek, kvízů a otázek seznámili
s některými přírodovědnými pojmy, během cesty sbírali suroviny na lektvar a výprava byla zakončena opékáním vuřtů.

13. září – Etiketa stolování – výchovný program zaměřený na etiketu všedního a slavnostního
dne formou komunikační hry (u stolu doma a v restauraci, držení příboru….).
17. září – Staročeské potkávání u Nežárky tentokrát v Jarošově nad Nežárkou – setkání žáků a
pedagogů okolních nejen málotřídních škol (Lodhéřov, Plavsko, Popelín, ZŠ Jindřichův
Hradec I.).

Konkurz
O prázdninách proběhlo konkurzní výběrové řízení na místo ředitele(ky) ZŠ a
MŠ Jarošov nad Nežárkou. Svou pozici v něm úspěšně obhájila dosavadní ředitelka
Mgr. Martina Prášilová.
Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v novém funkčním období.
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Snižte s námi náklady Vašich domácností

Určitě jste už slyšeli o úsporách docílených e-aukcemi. Nyní máte možnost spolu s obcí ušetřit i Vy doma.
Předmětem e-aukce je snižování ceny elektřiny a plynu. Sdružíme velký objem odběrných míst a
dlouhodobě prověření dodavatelé se snaží získat zakázku pro sebe formou elektronické aukce, kde soutěží o
nejnižší cenu. Na základě takovéto dražby přes internet získáte nevýhodnější cenu na trhu, která je zafixována
na 24 měsíců. Úspory jsou řádově 20-30%, tedy obvykle několik tisíc korun pro každou zúčastněnou domácnost. Elektronická aukce je pro domácnosti zdarma. Zapojte se do e-aukce Obce Jarošov nad Nežárkou, přineste kopii ročního vyúčtování a smlouvy o dodávce elektřiny a plynu do registračního místa na obecním úřadě v úterý 8.10. a 15.10. od 14:00 do 17:00. Pro více informací se zúčastněte setkání dne 8. 10. 2013 od
18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde se laickou formou dozvíte, jak funguje trh s energiemi,
z čeho se skládá cena energií, na co si dávat pozor při podomním prodeji, jak fungují elektronické aukce a budou Vám zodpovězeny veškeré dotazy.
Terra Group Investment, a.s.

Elektronická aukce pro občany Jarošova nad Nežárkou
V obci Jarošov nad Nežárkou se nabízí občanům i firmám možnost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí. Provozovatel aukční síně společnost eCentre, a.s. sdruží poptávky za více firem a domácností, osloví dodavatele jednotlivých komodit na trhu a pomocí eAukce porovná
ceny v daném čase na trhu. Tato činnost je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele,
který zvítězí v eAukci a získá tak celé portfolio nových klientů. Díky tomu je možné nabízet tuto službu domácnostem i komerčním firmám zdarma. Každý klient může tímto způsobem na elektrické energii a zemním
plynu šetřit od 20 do 45 %.
Co je to elektronická aukce? Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet
snižují své nabídky a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost
celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.
Je účast v eAukci zpoplatněna? Ne, domácnosti ani firmy nehradí žádné poplatky. Aukce je pro Vás zcela
ZDARMA! Pořadatelské firmě neplatí nic ani obec. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce vítězný
dodavatel, který eAukci vyhraje. Pokud by vysoutěžená cena v eAukci byla vyšší, než je stávající cena pro
danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
Podklady potřebné pro zařazení do eAukce
Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení způsobu plateb záloh
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Podnikatelé, kteří mají vysoké napětí, navíc odběrový diagram (v xls)
Informativní setkání k připravované eAukci jednotlivých komodit budou probíhat ve dnech 9.10 a
18.10.2013 v době od 17,00 do 19,00 v zasedací místnosti OÚ Jarošov nad Nežárkou 236. Pojďme si společně snížit náklady.
eCentre, a.s.
Vzbudily výše uvedené informace Váš zájem? Využijte tedy možnosti dovědět se
více od zástupců obou společností v nabízených termínech informačních schůzek
a rozhodněte se, jestli to zkusíte. A pokud ano, tak s kým.
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