ŠKOLNÍ OČKO
září 2017


ÚDAJE O ŠKOLE


Název:
Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Sídlo:
Sedlnice č. 253, 742 56 Sedlnice
IČ:
47658088
Ředitelka školy:
PaedDr. Blanka Šťastná
Výchovný poradce:
Mgr. Libuše Holubová
Metodik prevence:
Mgr. Aleš Skopal
Vedoucí 1. stupně ZŠ:
Mgr. Ivona Skopalová
Dyslektická asistentka a pracovník pro komunikaci se školskými poradenskými
zařízeními:
Mgr. Ivona Skopalová
Metodik ICT:
Mgr. Aleš Skopal
Vedoucí učitelka MŠ:
p. Blanka Šimková


KONTAKTY


telefon - ředitelna:
telefon - školní družina:
telefon - účetní školy
telefon - jídelna
e-mail:
web:
číslo účtu školy:

556 745 596
556 712 715
556 712 714
739 939 727
skola@zs-sedlnice.cz
www: zs-sedlnice.cz
154954122/0300

mobil: 739 667 144

TŘÍDNÍ UČITELÉ


1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník, 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Další vyučující:
Asistentka pedagoga:

Mgr. Ivona Skopalová
Mgr. Hana Dámková
Mgr. Radmila Cigánková
Mgr. Pavla Říhová
Mgr. Libuše Holubová
Mgr. Aleš Skopal
Mgr. Marcela Poláčková
Mgr. Jaroslava Rusková
p. Vladimíra Boháčová
Mgr. Monika Slavíčková
Bc. Ivana Leciánová

TERMÍNY PRÁZDNIN
Podzimní prázdniny
 26. října, 27. října 2017
Vánoční prázdniny
 od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018
 vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Pololetní prázdniny
 pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny
 19. února – 25. února 2018
Velikonoční prázdniny
 čtvrtek 29. – pátek 30. března 2018
Hlavní prázdniny
 od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018


ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina

7:30 hod
8:25 hod
9:30 hod
10:25 hod
11:20 hod
12:15 hod

8:15 hod
9:10 hod
10:15 hod
11:10 hod
12:05 hod
13:00 hod

Odpolední vyučování

12:45 hod
13:35 hod

13:30 hod
14:20 hod

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Setkávání rodičů a pedagogických pracovníků (třídní schůzky, konzultace):
13. září 2017
15. listopadu 2017
10. ledna 2018
18. dubna 2018
6. června 2018


KONZULTAČNÍ HODINY
ředitelka školy
výchovný poradce
metodik prevence

úterý 13,00 – 15,00 hod
čtvrtek 9,30 – 10,15 hod
(po telefonické domluvě i úterý 14,30 – 15,15 hod)
středa 9,30 – 10,05 hod

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Od začátku tohoto školního roku máme dvě oddělení školní družiny. Došlo k navýšení
kapacity na 55 dětí. Mohli jsme proto uspokojit zájem rodičů o ŠD pro žáky 1. – 5. třídy.
vychovatelky:
p. Vladimíra Boháčová
Bc. Ivana Leciánová
provoz školní družiny: ranní: 6,30 – 7,10
odpolední: 11,10 – 15,30 hod
poplatek za ŠD – 100 Kč/měsíc, splatné za září – prosinec do 15. září, za leden –
březen do 15. března a za duben – červen do 15. dubna
V rámci školní družiny pracují zájmové útvary: přírodovědný kroužek, keramický kroužek,
výtvarný kroužek, sportovní kroužek pro děvčata, angličtina pro nejmenší. Do těchto
zájmových útvarů, pokud to kapacita dovolí, se mohou přihlásit i žáci nenavštěvující ŠD.

PŘIPRAVUJEME
Určitě bude MAŠKARNÍ PLES (16. března 2018) i JARMARK (květen 2018).
Další připravované akce:
5. září 2017 – Sokolnická show (skupina Vancoš)
22. září 2017 – divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce (1. – 5. třída – Bajky
pana Ezopa, 6. - 9. třída – Don Quijote a ti druzí)
26. září 2017 – návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně (9. třída)
3. října 2017 – jednodenní exkurze žáků 2. stupně (Lednice, Mikulov)
4. října 2017 – výuka na dopravním hřišti (4. + 5. třída)
19. října – Projektový den na SŠT a Z NJ – Strojírenství – tradice našich předků (8. a 9.
ročník)
23. – 25. října – projekt Zdravá 5 (1. – 9. třída)
prosinec 2017 – Vánoce, Vánoce přicházejí (Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
spojené s vánoční výstavkou a programem)
22. prosince 2017 – loučení s rokem 2017 ve škole
5. – 6. února 2018 – preventivní programy metodika prevence PPP NJ pro třídní kolektivy
květen 2018 – výlet žáků 2. stupně do Prahy

PLAVECKÝ VÝCVIK
Plavecký výcvik proběhne od pondělí 20. listopadu 2017 do 5. února 2018. Tak jako v letech
minulých je plavání povinné pro žáky 2. a 3. ročníku, kteří v jednom roce v rámci 10 lekcí
absolvují 20 hodin plavání.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2018. Přesný
termín bude stanoven.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. do 16. května 2018. Termín bude
stanoven po dohodě se zřizovatelem.

PŘIPRAVUJEME PRO RODIČE
Kromě již tradičního dne otevřených dveří v listopadu chceme připravit pro rodiče v rámci
projektu Společné vzdělávání - odborně zaměřená tematická setkávání, kterých se zúčastní i
externí odborníci (připravovaná témata: nové metody ve výuce, motivace k učení, první
pomoc…).

ŠKOLSKÁ RADA
Protože členům školské rady končí tříleté volební období, nyní probíhají volby do školské rady
nové. Složení „dosavadní“ školské rady:
za zřizovatele:
pan František Jordánek, Ing. Petr Říha
za rodiče:
paní Jana Nenutilová, paní Magdalena Sobotíková
za pedagogy:
Mgr. Ivona Skopalová, Mgr. Aleš Skopal

ŠKOLNÍ MLÉKO, OVOCE DO ŠKOL
V březnu 2017 vláda ČR schválila nová pravidla pro projekty ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE
A ZELENINA DO ŠKOL. Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA
nově všichni žáci základních škol, tzn. 1. - 9. třídy ZŠ. Žáci základních škol budou mít také
nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc. Kromě
neochucených výrobků bude do škol dodáváno i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky,
které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Z odpovědí na nejčastější dotazy k aktuální problematice zveřejněných na stránkách „laktea.cz“:
Mají žáci nárok na ochucené mléko každý den, tak jako minulý školní rok?
Ne. Pravidla nároku na dotované výrobky se od září 2017 zcela mění. Nově bude stanoven
maximální limit na žáka, resp. školu, ze kterého bude postupně čerpána výše dotace za jednotlivé
výrobky. Nelze tedy říci, na kolik výrobků má každý žák nárok, protože na každý výrobek je jiná
dotace a čerpání z limitu ovlivňuje výběr výrobků. Navíc každý dodavatel má dle nařízení SZIF
ze dne 30. 8. 2017 povinnost dodat do školy minimálně 2x měsíčně neochucené mléko. Ochucené
výrobky tedy bude možné čerpat nad rámec těchto dodávek. Limit bude vyhlášen do 31. 10.
2017, a jeho výše bude stanovena podle počtu přihlášených škol.
Může si škola objednat v září 2017 ochucené dotované výrobky?
Omlouváme se, ale bohužel to prozatím není možné. Limit na žáka byl pro září stanoven ve výši
max. 20,- Kč včetně DPH a s podmínkou, že musíme dodat minimálně 2x neochucené mléko.
Navíc dosud nebyly stanoveny prodejní ceny dotovaných výrobků. Proto nemůžeme prozatím
přijímat objednávky na ochucené mléčné částečně dotované výrobky.


ŠKOLNÍ KUCHYŇKA
Od 1. září 2017 slouží žákům nově zrekonstruovaná školní kuchyňka. Došlo i k vybavení novým
nábytkem a moderními spotřebiči. Na fotografiích můžete porovnat bývalý i současný stav.





