Školní jídelna – stravování žáků

Základní škola a Mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem

Obědy jsou placeny bankovním převodem na číslo účtu školy 300151445922379/0800 vždy k 15. dni daného měsíce. VS dítěti přidělí vedoucí
školní jídelny.

Kontakt 1/2018

Ceny obědů:
- strávníci
- strávníci
- strávníci

7 - 10 let
11 - 14 let
15 a více

450,- Kč měsíčně ( 21,- za oběd )
480,- Kč měsíčně ( 23,- za oběd )
500,- Kč měsíčně ( 24,- za oběd )

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně pro žáky základní školy a školní
výdejně v budově mateřské a základní školy pro děti MŠ, kam je oběd ze
školní jídelny dopraven. Zaměřujeme se na podávání vyvážené stravy.
Každý žák základní školy, který chce odebírat stravu ve školní jídelně, je
povinen vyplnit přihlášku ke stravování. Odhlašování obědů provádějte den
dopředu do 14.00 přes internetové stránky nebo telefonicky u vedoucí školní
jídelny 518 331 342. V krajním případě (ranní nevolnost, horečka nebo jiné
náhlé onemocnění) lze oběd odhlásit na daný den do 7.30 hod. nebo si jej
rodič může první den nemoci dítěte vyzvednout. Děti v mateřské škole jsou
povinny odebírat stravu, tím pádem musí každé dítě vyplnit přihlášku ke
stravování.
Cena stravy pro mateřskou školku:
- děti 3 - 6 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 17,- Kč
svačina 6,- Kč
celková částka měsíčně 660,- Kč

- děti 7 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 21,- Kč
svačina 6,- Kč
celková částka měsíčně 710,- Kč

Odhlašování dětí v mateřské škole probíhá telefonicky paní učitelce na daný
den do 7.30 hod. nebo přes internetové stránky nejpozději den dopředu do
14.00 hod.

Na začátku školního roku nedochází prozatím ke zvyšování stravného
a zůstávají stávající ceny v platnosti. Jídelní lístek a další informace
o školní jídelně naleznete na www.skolablatnice.cz.
Veronika Štefaníková, vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,
setkáváme se na začátku nového školního roku 2018/2019.
Doufám, že jste strávili příjemné letní měsíce a jste po dovolených
a děti po prázdninách odpočatí, abychom společně zvládli přicházející
školní povinnosti. Na naší základní škole nyní vyučujeme podle
školního vzdělávacího programu „Škola – dílna lidskosti“, v mateřské
škole „Putujeme se sluníčkem“ a ve školní družině „Pestrobarevný
domeček poznání“. Zaměřujeme se na individuální přístup k žákovi a na
maximální rozvoj jeho schopností. Škola se v letošním školním roce
zapojila do projektu „Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým
Antonínkem.“
My všichni ve škole uděláme vše pro to, aby se děti do školy
těšily. Zařadíme školní projekty, digitální učební materiály, řadu
kulturních, ale i environmentálních akcí, akcí na podporu prevence
rizikového chování žáků na podporu zdraví a zkvalitníme poradenskou
činnost školy.
Společně se zřizovatelem školy se snažíme o lepší školní
prostředí a klima. V mateřské škole byla v srpnu otevřena nová třída,
proběhla výmalba, finišují dokončovací práce na atriu školy.
Vážení rodiče, cením si Vaší spolupráce s námi a přeji Vám
i Vašim dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.
Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

Vedení školy:

Mateřská škola

Ředitelka školy:

Mgr. Ladislava Nosková

Zástupce ředitelky školy ZŠ:

Mgr. Dana Křížová

Zástupce ředitelky školy MŠ:

Bc. Radka Máčalová

Sledujte informace, měsíční plány a aktuality na:

www.skolablatnice.cz
Termínový kalendář:
Organizace školního roku 2018/2019:
1. pololetí:
2. pololetí:

3. 9. 2018
1. 2. 2019

-

31. 1. 2019
28. 6. 2019

29. 10. 2018
22. 12. 2018
1. 2. 2019
11. 2. 2019
18. 4. 2019
29. 6. 2019

-

30.10. 2018
2. 1. 2019

-

17. 2. 2019
19. 4. 2019
1. 9. 2019

Zápis do 1. třídy:

Út:

9. dubna 2019

Zápis dětí do mateřské školy:

Út:

7. května 2019

Prázdniny žáků:
Podzimní
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

Termíny pedagogických rad:

1.
2.
3.
4.

Út:
Út:
Út:
Út:

13. 11. 2018
22. 1. 2019
16. 4. 2019
18. 6. 2019

Mateřská škola v Blatnici pod Sv. Antonínkem má 3 třídy – dvě třídy
(Berušky a Sluníčka) se nacházejí v budově mateřské školy a třída Motýlci je
nově otevřena v budově ZŠ. Čtvrtá třída Broučci se nachází v 11 km vzdálené
vesnici Suchov a je odloučeným pracovištěm. Ve školním roce 2018/19
navštěvuje mateřskou školu celkem 79 dětí ve věku 2 - 7 let. Děti jsou do
jednotlivých tříd rozděleny podle věku, v MŠ Suchov je třída smíšená.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Putujeme se sluníčkem“,
který je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.
Zařazujeme mimo jiné také tyto projekty: Celé Česko čte dětem, Bezpečná
školka a Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky.
Mezi doplňkové aktivity patří „Předplavecká výuka“ pro nejstarší děti ve
spolupráci s Plaveckou školou v Uherském Hradišti. Cílem výuky je odstranit
strach z vody, učit děti pohybovat se ve vodním prostředí, připravit je na
zvládnutí plaveckých pohybů a připravovat k otužování dětí. Nabídku
odpoledních zájmových aktivit (kroužků) nám již několik let zajišťuje DDM
Pastelka z Uherského Ostrohu, jehož vedoucí za našimi dětmi přijíždějí do
školky. Již třetím rokem jezdíme do Studia Miriline v Uherském Brodě, kde
s dětmi navštěvujeme solnou jeskyni. Pobyt v solné jeskyni působí podpůrně
i preventivně při mnoha onemocněních či zdravotních problémech. Rodičům
dále nabízíme screeningové vyšetření zraku dětí zkušeným ortoptistou nebo
logopedickou depistáž ve spolupráci se SPC Hodonín. Během školního roku
se mohou děti těšit na spoustu dalších doprovodných akcí – divadélka,
hudební a kouzelnická představení, ekologické a výukové programy, výlety,
exkurze, besedy atd. Vše dle aktuální nabídky. Připravujeme vystoupení pro
rodiče a spoluobčany v obci.
Děti mladší tří let povedeme k osvojování kulturně-hygienických návyků.
Zaměříme se na rozvíjení řeči, myšlení, posilování zájmu o hru a hračku. Dále
se budeme podílet na vytváření návyků společenského chování, kázně
a kolektivního soužití. V rámci rozvíjení tvořivé hry budeme podporovat
napodobovací schopnosti, paměť, fantazii a řadu dalších psychických procesů.
Toto je přitom jen část všech činností v rámci vzdělávání. Stejný důraz
budeme klást i na děti v předškolním věku. V souladu s přípravou na školní
vzdělání budeme rozvíjet osobnost dětí ve všech jeho oblastech.
Bc. Radka Máčalová, zástupkyně ředitelky za MŠ

Třídní schůzky:

Seznam tříd a třídních učitelů

Út:
14. května 2019
SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -třídní důvěrníci

třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konzultační dny učitelů:

Škola celkem

Út:
18. září 2018
SRPŠ, společné shromáždění, základní informace
Út:

4. 12. 2018 – 9. ročník, 16.30 hod.

Út:
15. ledna 2019
SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -třídní důvěrníci

Út:
Út::

13. listopadu 2018
16. dubna 2019

Škola je rodičům otevřená – možno domluvit i individuální konzultace
Organizace výuky:
V letošním školním roce se v MŠ vzdělává 79 dětí, v ZŠ 179 žáků.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

Vyučovací hodiny
8.00
8.45
8.50
9.35
9.55
10.40
10.50
11.35
11.45
12.30
12.35
13.20
13.50
14.35
14.40
15.25

Přestávky
8.45
9.35
10.40
11.35
12.30
13.20
14.35

třídní učitelka
Mgr. Iveta Salfická
Mgr. Věra Macková
Mgr. Jitka Hrušková
Mgr. Alena Hanačíková
Mgr. Miroslav Břeň
Mgr. Renata Mitáčková
Mgr. Jana Tomečková
Mgr. Věra Švábová
Mgr. Zdeňka Míčková

chlapců
12
8
8
4
13
9
11
11
12

dívek
12
11
6
12
8
10
14
8
10

celkem
24
19
14
16
21
19
25
19
22

86

93

179

Netřídní učitelé:
Mgr. Milan Nemček
Bc. Petr Laga
Eva Martin

Školské poradenské pracoviště:
Výchovný poradce: Mgr. Ladislava Nosková skolablatnice@skolablatnice.cz

8.50
9.55
10.50
11.45
12.35
13.50
14.40

Odjezd školního autobusu 13.50 hod.
Sběr papíru
I v letošním školním roce bude probíhat soutěž mezi třídami ve sběru papíru,
ze kterého hradíme projekt Adopce na dálku a pomůcky pro žáky.
Připomínáme, že odebíráme pouze noviny, časopisy a kartony. Všem, kteří se
aktivně zapojujete, moc děkujeme!!! Vítězným třídám a jednotlivcům budou
na konci školního roku předány odměny.

Kariérový poradce: Mgr. Věra Jagošová

skolablatnice@skolablatnice.cz

Metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková jana.tomeckova@skolablatnice.cz
Konzultační den: čtvrtek od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Akce: Veletrh vzdělávání (8.+ 9. r.) – 4. 10. 2018, ÚP Hodonín (9. r.) – 22. 10. 2018

Školní družina
ŠD je v provozu denně od 11.35 hod. – 16.00 hod.
Žáci musí mít vyplněný zápisní lístek do ŠD, nutné je vyplnění i jeho druhé strany (čas
a způsob odchodu ze ŠD). Zápisní lístek žáci již obdrželi.
Úplata za ŠD je 200,- Kč na pololetí.
V rámci družiny letos otevíráme toto zájmové vzdělávání:
Kytara:
Út: 16.00 hod.
Čtenářský klub:
St: 14.00 – 15.30 hod.
Klub logického myšlení
a deskových her:
Út: 14.00 – 15.30 hod.

(p. vych. Jana Uřičářová)
(Mgr. Jitka Hrušková)
(Mgr. Věra Macková)

Jana Uřičářová, Mgr. Jitka Hrušková, Mgr. Věra Macková, vychovatelky ŠD

Nabídka zájmových kroužků:
Kroužky v letošním školním roce budou zpoplatněny částkou 250 Kč na žáka za jedno
pololetí na hmotné zabezpečení činnosti. Činnost kroužků započne od 1. října 2018.
Kluby hrazené z projektu Šablony II již zahájily činnost od 1. září 2018 a pro
žáky jsou zdarma!!!
Změny vyhrazeny – poslední týden v září žáci obdrží přihlášku písemně
Jméno vedoucího
Mgr. Miroslav Břeň
Mgr. Iveta Salfická
Mgr. Jitka Hrušková
Mgr. Věra Macková
Mgr. Alena Hanačíková
Mgr. Dana Křížová
Mgr. Věra Švábová
Mgr. Zdeňka Míčková
Mgr. Věra Švábová
Mgr. Zdeňka Míčková
Bc. Petr Laga
Mgr. Ladislava Nosková
Bc Petr Laga
p. Miroslav Beňa

Název kroužku, klubu
Rybářský kroužek
Veselé pískání – flétna (1. – 3. roč.)
Čtenářský klub – ŠD
Klub logického myšlení… - ŠD
Čtenářský klub – ZŠ
Klub – Cizí jazyky (AJ) – 1. stupeň
Příprava na přijímací zkoušky – MA
Příprava na přijímací zkoušky – ČJ
Taneční

Kdy – hod.
Út: 13.00 – 14.00
Čt: 12.00 – 13.00
St: 14.00 - 15.30
Út: 14.00 - 15.30
Čt: 13.45 - 15.15
Po: 12.45 – 14.15
Pá – ranní hodina
Čt – ranní hodina
St: po domluvě

Pohybové hry
Doučování žáků, příprava vyučování
Klub logického myšlení… - ZŠ
Střelecký kroužek

Po domluvě
St: 12.50 - 13.50
Po domluvě
Čt: 14.00 – 15.00

Plavání
pro žáky 3. + 4. ročníku ZŠ zahájíme 29. března 2019 od 9.40 hod. do 11.10 hod..
Letos budeme opět žádat dotaci na cestovné do plavání. Informace budou
v žákovských knížkách, na webu školy v Aktualitách.
Školní ples – 50
Tradiční – letos již padesátý školní ples se uskuteční 26. 1. 2018. Všichni jste srdečně
jménem SRPŠ a ZŠ zváni!!! Nezletilí žáci (kromě účinkujících) na ples nebudou
mít přístup. Vystoupení lze zhlédnout v tento den na generální zkoušce od 18.00 hod.
Dopravní hřiště
Výuka pro žáky 4. ročníku se koná 21. 9. 2018 od 8 – 11 hod. ve Veselí nad
Moravou.
Adventní rozsvěcení stromu s vystoupením žáků
Zastavení v předvánočním shonu vám poskytne rozsvícení vánočního stromu, jarmark
a vystoupení žáků na kulturním sále obecního úřadu.
Adaptační kurz Fryšták
Kurz je určen žákům 6. ročníku a koná se 3. – 5. 10. 2018. Kurzovné uhradí SRPŠ,
cestovné a stravné žáci.

Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem
V letošním školním roce 2018/2019 se zapojíme do výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064
Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV.
V rámci této výzvy během měsíce srpna po nastoupení do funkce ředitelka školy
intenzivně pracovala (mimo jiné) na sestavení žádosti a podání projektu „Šablony II
pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, což se v šibeničním termínu nakonec
podařilo.
Doba trvání projektu: 24 měsíců (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020)
Zdroje financování projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa programu: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání
Celková dotace: 1 416 755,- Kč
Vzhledem k obsahu našeho ŠVP PV a ŠVP ZV i zájmového vzdělávání se domníváme,
že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat naši energii a prostředky v rámci
projektu „Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“ (mimo možnosti
personálního posílení o chůvu, školního asistenta v ZŠ a kariérového poradce) do
oblastí DVPP zaměřených na inkluzi, čtenářskou gramotnost, matematickou
gramotnost, ICT a polytechnickou výchovu.
Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech:
► učitelé budou mít možnost zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění
i ostatní
► učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení
projektu
Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání
moderních forem výuky a to vše s maximálním dopadem na rozvoj dětí a žáků, rozvoj
výuky směřující k rozvoji společného vzdělávání, čtenářské, matematické,
polytechnické a počítačové gramotnosti.
Budeme uskutečňovat tyto aktivity:
◄ Personální posílení MŠ – chůva Tato pozice byla nezbytná k hladkému průběhu
předškolního vzdělávání dětí ve třídě, kde se vyskytují děti dvouleté. Chůva bude
působit ve škole dva roky
◄ Personální posílení ZŠ – školní asistent, kariérový poradce
◄ DVPP společné vzdělávání – inkluze
◄DVPP – Vzdělávání pedagogických pracovníků (Cizí jazyky, matematická,
čtenářská, ICT, polytechnická gramotnost)
◄ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
◄ Čtenářský klub pro žáky ZŠ a žáky ŠD
◄ Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ i ve ŠD
◄ Klub – cizí jazyky
Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity,
na které bychom za běžných okolností neměli prostředky, a že tyto aktivity budou
prospěšné a užitečné zejména pro naše děti a žáky.

