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SPOLUPRÁCE OCSS SE ZŠ A MŠ V OBRNICÍCH 

Spolupráce OCSS, ZŠ a MŠ v Obrnicích se datuje od roku 2013, kdy Obrnické centrum vzniklo. Po dohodě 

všech tří organizací vznikl v roce 2016 dokument Memorandum o spolupráci, ve kterém jsou popsány 

klíčové oblasti spolupráce a konkrétní možné aktivity.  

Pracovníci OCSS např. předávají v terénu rodinám s dětmi informace o zápisech do MŠ a  ZŠ, doprovází 

rodiče k jednání, v případě akutního problému, kdy se škola nebo školka nemůže telefonicky spojit se 

zákonnými zástupci, je pracovníci kontaktují přímo v terénu. Spolupracují při řešení záškoláctví, 

kázeňských problémů, šikany apod.  

OCSS připravuje pro žáky ZŠ různé přednášky. Letos od dubna do června uskutečníme přednášky o  

kyberšikaně, vztazích a žebříčku hodnot, trestně právní odpovědnosti, dluzích či drogách. 

Setkáváme se také při organizaci různých kulturních a společenských akcí. 

 

  

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Obrnice, 

 

Okres, Most, příspěvková organizace 

 

na školní rok 2017/2018 

 
 

Termín: 

 

3. 5. 2017 – středa, od 8:30 do 11:30 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin 

 

4. 5. 2017 – čtvrtek, od 8:30 do 12:00 hodin 

 

 

Zákonní zástupci si vyzvednou dokument: 
 

„Vyjádření lékaře pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy“, 

který nechají potvrdit dětským lékařem (bez potvrzení lékaře nemůže být dítě do MŠ přijato). 

U zápisu zákonní zástupci předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Bližší informace o naší MŠ můžete získat na  

www.msobrnice.cz 

Pro případné zodpovězení dotazů mohou zájemci kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 

608 763 366 nebo na e-mailu: msobrnice@volny.cz 

Na všechny děti a jejich rodiče se moc těšíme 
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Povedené akce OCSS 

Velikonoční dílna v SAS 

Stejně jako vloni jsme se rozhodly otevřít v SAS 

celodenní velikonoční dílnu. Akce se konala dne 

11. dubna. Dopoledne přicházely mladší děti. 

Odpoledne po škole k nám zavítaly ty starší. 

S rodinkami jsme pletly pomlázky, malovaly 

vajíčka a vybarvovaly omalovánky s  

velikonočními motivy. Také jsme si povídaly 

o velikonočních tradicích. Herna praskala ve 

švech, vládla dobrá nálada, děti byly moc hodné. 

(Sasanky) 

  

       

 

Mezinárodní den Romů a Velikonoce  

S uživateli služeb TP a OSP jsme se sešli v ICVA, 

abychom společně oslavili Den Romů a zároveň 

svátky jara Velikonoce.  

Romská hymna a další krásné romské písně 

zazněly během programu v podání Zdeňka 

Gábora, jeho dcery Valérie a Martina Heráka. 

Zatančit nám přišly soubory z Komunitního centra 

Duhovka a všechny přítomné jejich tance 

uchvátily. Všem účinkujícím děkujeme. 

Také jsme si připomněli romské velikonoční 

tradice. Uživatelé se rozhovořili o tom, jak se 

u nich slavili Velikonoce kdysi a jak dnes. 

Bohužel se všichni shodli, že tradice se už tolik 

nedodržují a pomalu se vytrácejí. 

( TP/OSP) 
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 NZDM 

Velikonoční dílna I. 

Pro zachování tradic a navození sváteční 

atmosféry jsme v NZDM dne 5. 4. 2017 

uskutečnili výtvarnou akci Velikonoční dílna I., 

kde jsme s uživateli vyráběli jednoduché 

velikonoční dekorace, které všichni bez problémů 

zvládli. Zdobili jsme perníčky, dekorovali vajíčka 

a skládali papírové košíčky. Přitom jsme si 

povídali hlavně o velikonočním pondělí a  

tradicích, které se k tomuto dni vážou. 

 

 

 

 

 

Setkání se zástupci z firmy Aisan 

Dne 12. 4. 2017se uskutečnilo „Setkání se 

zástupci firmy Aisan v Lounech“. Setkání bylo 

určeno těm, kteří hledají práci. Zájemci byli 

seznámeni se základními informacemi, které se 

týkaly práce a pracovních pozic ve firmě. Dále 

s pracovní dobou, platovými podmínkami, bonusy 

a benefity. Zájemci si mohli prohlédnout finální 

výrobky a vyzkoušet vstupní testy. Kdo měl zájem 

o práci, vyplnil si hned na místě dotazník 

a domluvil si návštěvu ve firmě.  

Další zájemci o práci ve firmě Aisan mohou 

kontaktovat personální oddělení na tel. 

čísle 774 231 517 a domluvit si termín pohovoru. 

Výhodou je zajištění firemní dopravy z Obrnic do 

Loun. 
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Ochutnávka z připravovaných akcí 

OCSS 

 

Sportovní den se Sasankami 

V úterý 16. 5. 2017 od 13.30 do 15.30 hodin 

vyrazíme na hřiště soutěžit v různých sportovních 

disciplínách. Přijďte ve sportovním. Sraz je před 

kanceláří SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření domácnosti 

Pro uživatele SAS připravujeme přednášku na 

téma Hospodaření domácnosti. Uskuteční se dne 

25. 5. 2017 od 13.00 do 15.00 v SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dámská jízda 

Pro naše uživatelky je připravena „Dámská jízda“. 

Dámy mohou tvořit z keramiky, předávat si 

recepty, rady apod. 

Sejdeme se v naší Poradně dne 4. 5. 2017 

od 14.00 hodin. 

Těší se tým TP/OSP 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška 

O středoškolském vzdělávání přijde promluvit 

Ing. Bc. Jan Novák z SŠT v Mostě. 

Přednáška proběhne v klubovně NZDM dne  

18. 5.  2017 od 15:00 hodin. 

Přednáška je určena nejen uživatelům Obrnického 

centra, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 
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ANKETA 

 

Budete sledovat v květnu MS v hokeji? Jaký je 

váš tip na umístění našich reprezentantů? 

 

ODPOVĚDI UŽIVATELŮ SLUŽBY NZDM 

Ano, 4. místo nebo 5. místo.  

(L. H. 19 let) 

Ano, budu. Budou na 5. místě.  

(R. M. 23 let) 

Ano, budu. Myslím, že budou na 5. místě.    

 (L. M.  21 let) 

 

TIPY UŽIVATELŮ SLUŽEB TP/OSP 

P. M. – 3. místo 

E. H. – 4. místo 

E. S. – 5. – 8. místo 

R. U. – 4. místo 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     

(Maskoti MS 2017 v ledním hokeji) 

 

 

Tip na knihu 

Had a hůl 

Ráda bych vám představila světový bestseler od 

Barbary Woodové Had a hůl. Děj knihy se 

odehrává v Sýrii v roce 1450 před Kristem. Hlavní 

hrdinka Lea je nejstarší dcerou bohatého vinaře, 

které bylo právě osmnáct let, a tak má nejvyšší čas 

se vdát. Při námluvách se však v Leině rodině 

stane neštěstí, při kterém zemře její jediný bratr. 

Vše zkomplikuje sen, který se zdál její matce, 

a bylo v něm varování, že synovec ženicha trpí 

epilepsií. Lein otec nabídku sňatku odmítne a tím 

si z bohatého kupce vytvoří silného nepřítele, 

který bude postupně rodinu likvidovat. Mladá 

dívka vidí jen jedinou možnost jak rodinu 

zachránit a to tím, že najde na nemoc lék. 

V rodině se však objeví nový mladý písař David 

a vše se začne odvíjet zcela jiným směrem. 

Kniha je napsána na základě skutečných 

historických událostí a zároveň autorku 

inspirovaly tři fascinující historické záhady. První 

záhadou je znak lékařství, druhou záhadou je 

původ abecedy a tou třetí je postava faraóna 

Thutmose a jeho tety Hatšepsut. 

(Mgr. Jana Vinšová – Konvalinková, NZDM) 
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Zábava 

Zkuste si s námi složit jednoduché origami: 

Liška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol Obrnice 

Sobota 1. 4. 2017 15:00 

TJ Sokol Obrnice - FK SEKO Louny B 0:2 (0:0) 

16. kolo 

Sobota 8. 4. 2017 14:00 

FK Dobroměřice - TJ Sokol Obrnice 3:0 (1:0) 

17. kolo 

Sobota 15. 4. 2017 15:00 

TJ Sokol Obrnice - TJ Kopisty 8:1 (3:0) 

18. kolo 

Sobota 22. 4. 2017 15:00 

1. FC Spořice - TJ Sokol Obrnice 4:0 (1:0) 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/b0bf3038-cef8-4646-96e9-def3952a8b9c
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/49505520-5378-44cf-8f1f-be680fe2ccf9
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/1d5039e8-f133-4f47-8cc4-84949dd2a77f
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/0dd97550-da5a-468a-8b24-129b63dba254
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nabízí v květnu 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý den  Sportovní odpoledne  14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Vždy v úterý 

a ve čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Pedagog v SAS 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

 název akce od - do místo pro koho 

  3. 5. 2017 Malování na porcelán 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

6. 4. 2017 Přednáška o šikaně 14:30 – 16:00 NZDM Pro uživatele TP/OSP 

16. 5. 2017 Sportovní den se SaSankami 13:30 – 15:30 NV 206 Školní hřiště 

25. 5. 2017 Hospodaření domácnosti 13:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

10. 5. 2017 Dárečky na den matek 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

17. 5. 2017 Přednáška o šikaně 14:00 – 15:00 NZDM Pro uživatele OCSS 

4. 5. 2017 Dámská jízda 14:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

17. 5. 2017  Malování na textil 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 4. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

24. 5. 2017 Kdo si hraje, nezlobí I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

31. 5. 2017 Kdo si hraje, nezlobí II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 


