
Nový výtvarný kroužek 
 
Vážení rodiče,  
od druhého pololetí naše škola připravuje pro zájemce nový zájmový kroužek pod vedením paní 
Gazdíkové. Ve výtvarném kroužku bychom rádi s dětmi rozvíjeli jejich fantazii, vnímání barev, tvarů, 
materiálů a to hlavně přírodních. 
Budeme vyrábět škrobové papíry, které použijeme na desky notýsků. Děti si navrhnou vlastní značku, 
tu převedeme do linorytu a vytiskneme. O Velikonocích budeme vyrábět tradiční lidové pečivo na 
výzdobu, nebo si vystřihneme a slepíme papírová zvířata z džungle. A víc snad ani nebudeme 
prozrazovat, abyste také byli trochu překvapeni. 
Tento výtvarný kroužek pod profesionálním vedením bude adekvátní k výtvarnému oboru 
vyučovanému v ZUŠ. 
 
MgA. Ivona Gazdíková vystudovala FaVU v Brně obor grafický design. Během studia se věnovala 
hlavně knižní ilustraci, tvorbě písma, grafické úpravě knih a umělecké knižní vazbě. Po ukončení 
studia se zaměřila na restaurování hlavně historické knižní vazby a grafiky. V současné době žije a 
tvoří v Pěčíně v Orlických horách.  
 
Kroužek se bude konat každé úterý (od 8.2.2011) a startovací poplatek byl stanoven na 150 kč,- za 
pololetí. Vřele Vám tuto zájmovou činnost doporučujeme, v případě zájmu bude příští školní rok 
rozšířen na více dnů. 
   
Nové kontakty: 
Od 1.2.2011 se snažíme také vylepšit 
kontaktování jednotlivých pracovišť. Zavedli 
jsme tedy nová telefonická spojení, a to do 
školní kuchyně a do školní družiny (paní 
Zdeňka Moravcová). Od teď tedy, prosím, 
využívejte tato čísla, pokud chcete zavolat 
přímo do družiny, nebo přihlásit – odhlásit 
obědy. Veškeré školní kontakty naleznete na 
přiložené vizitce. 
 
Telefonní spojení: 
Sborovna:  494665240 
Ředitelna:  733130749 
Školní družina:  734620926 
Školní jídelna:  734620927 
 
Mail: 
Sborovna:  pedagog@trivium.cz 
Ředitelna:  reditel@trivium.cz 
 
Inkasní platby: 
Od 1.9.2010 byla zprovozněna elektronická úhrada poplatků za obědy. Od 1.9.2011 bychom pak při 
výběrech za obědy chtěli přejít k inkasní platbě. Pokud však budete mít zájem, můžete se do 
inkasních plateb zapojit již nyní v rámci testovacího období, ubydou Vám tak měsíční starosti posílání 
peněz za obědy. Stačí, když si u své banky necháte povolit inkaso pro číslo účtu 43-
7678600247/0100, limit 600 Kč, pokud máte více žáků ve škole, zadejte počet dnů mez inkasy  0 a 
elektronické potvrzení, či potvrzení z banky předejte přímo řediteli (elektronicky na mail 
reditel@trivium.cz – předmět inkaso, nebo papírově do ředitelny). Od února tedy budeme poplatky 
za stravování zájemcům strhávat inkasní platbou. 
 
Vážení rodiče, děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další pokračování vzájemné spolupráce. Pokud 
máte pocit nebo nápad, že bychom měli něco zlepšit, využijte elektronickou knihu přání a stížností: 
knihaprani@trivium.cz. Vaše příspěvky a podněty jsou pro nás velmi cenné a poskytují nám zpětnou 
vazbu pro naši práci. Přejeme krásný zbytek zimy. 
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