ŠKOLNÍ OČKO
září 2019
ÚDAJE O ŠKOLE


Název:
Sídlo:
IČ:
Ředitelka školy:
Výchovný poradce:
Kariérový poradce:
Metodik prevence:
Vedoucí 1. stupně ZŠ:
Metodik ICT:
Vedoucí učitelka MŠ:

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Sedlnice č. 253, 742 56 Sedlnice
47658088
PaedDr. Blanka Šťastná
Mgr. Ivona Skopalová
Mgr. Libuše Holubová
Mgr. Aleš Skopal
Mgr. Ivona Skopalová
Mgr. Aleš Skopal
p. Eva Hryzláková

KONTAKTY


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

556 745 596
556 712 715
556 712 714
777 600 614
skola@zs-sedlnice.cz
mjcxkan
www: zs-sedlnice.cz
154954122/0300
74658088

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 pedagogové:

Asistenti pedagoga:

Mgr. Ivona Skopalová
Mgr. Šárka Vítová
Mgr. Radmila Cigánková
Mgr. Hana Dámková
Mgr. Pavla Říhová
Mgr. Marcela Poláčková
Mgr. Monika Slavíčková
Mgr. Libuše Holubová
Mgr. Aleš Skopal
Mgr. Jaroslava Rusková
p. Vladimíra Boháčová (vychovatelka ŠD)
p. Renata Březinová (vychovatelka ŠD)
Kristina Vřetonková

TERMÍNY PRÁZDNIN
Podzimní prázdniny
 29. října, 30. října 2019
Vánoční prázdniny
 od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020
 vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní prázdniny
 pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny
 2. března – 9. března 2020
Velikonoční prázdniny
 čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny
 Od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020


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):
11. září 2019
20. listopadu 2019
8. ledna 2020
22. dubna 2020
3. června 2020


KONZULTAČNÍ HODINY
ředitelka školy
výchovný poradce
metodik prevence

úterý 13,30 – 15,30 hod
středa 14,00 – 16,00 hod
čtvrtek 8,00 – 9,00 hod

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve škole máme dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků.
vychovatelky:
p. Vladimíra Boháčová
p. Renata Březinová
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 13. září, za leden –
březen do 14. března a za duben – červen do 12. dubna
V rámci školní družiny pracují zájmové útvary: keramický kroužek, výtvarný kroužek,
sportovní kroužek pro děvčata a angličtina pro nejmenší. Do těchto zájmových útvarů, pokud to
kapacita dovolí, se mohou přihlásit i žáci nenavštěvující ŠD.


Termíny přijímacích zkoušek ke studiu na středních školách
Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí:
přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou uchazeči předkládají
do 30. listopadu 2019 přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem
přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky předkládají uchazeči
do 1. března 2020 přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.
uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2019 a až na dva obory
vzdělání k 1. březnu 2020; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve
stejném pořadí;
termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven od 2. ledna do 31. ledna 2020;
termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní
zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30.
dubna 2020;
přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky
v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2020
Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou termínech,
které stanoví MŠMT do 28. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020. Přesný
termín bude stanoven.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. do 16. května 2020. Termín bude
stanoven po dohodě se zřizovatelem.

ŠKOLSKÁ RADA
Složení školské rady:
za zřizovatele:
za rodiče:
za pedagogy:

pan František Jordánek, Ing. Petr Říha
paní Jana Nenutilová, paní Magdalena Sobotíková
Mgr. Ivona Skopalová, Mgr. Aleš Skopal

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Jak jsme Vás již informovali, od letošního školního roku zavádíme v naší škole elektronickou
žákovskou knížku. Funguje v systému Škola OnLine/dmSoftware. Přístup k informacím je
umožněn přes uživatelské jméno a heslo pro rodiče i žáky. Systém zcela nahrazuje klasickou
žákovskou knížku s výjimkou omluvného listu a případných informací pro rodiče, které jsou
zachovány v listinné podobě. Přístupové údaje dostanete na první třídní schůzce. V případě
ztráty přístupových údajů je možné si je na základě písemné žádosti znovu ve škole vyžádat.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Plavecký výcvik proběhne od pondělí 9. září do 18. listopadu 2019. 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. MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách. Žákům, pro které je
plavání povinné, tak přispívá na cestovné do bazénu i v tomto školním roce

PŘIPRAVUJEME
Další připravované akce:
9. září – zahájení plaveckého výcviku (žáci 1. stupně)
20. září - Exkurze do prostorů Dnů NATO (pro vybrané třídy)
27. září 2019 - divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce (1. – 5. třída –
Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů; 6. - 9. třída – Jak jste to myslel,
pane Shakespeare aneb Život a dílo největšího dramatika)
září 2019 – drakiáda pro 1. stupeň
9. října 2019 – Projektový den „Moravský kras a Brno“ (Macocha, Punkevní jeskyně,
Brno) (žáci 2. stupně)
17. října – Dopravní hřiště (4. třída)
22. října – besedy s tvůrkyní komiksů Klárou Smolíkovou a jejím mužem Jiřím W.
Procházkou (celá škola)
14. listopadu – Dopravní hřiště (5. třída)
21. listopadu – Projektový den – Opava (Slezská tvorba, Slezské muzeum) – 4. a 5. třída
1. prosince – Rozsvícení vánočního stromu
prosinec – Vánoční ladění (vánoční pohoda, příběh z Betléma a tvůrčí dílny pro rodiče a
děti)
20. prosince – loučení s rokem 2019 ve škole (vánoční besídka a diskotéka s DJ Paul
Doctorem)
20. ledna – preventivní a intervenční programy metodika prevence Pedagogicko
psychologické poradny pro žáky 8. a 9. třídy
20. března – Maškarní ples
duben – Jarní ladění (tvůrčí pracovní dílny pro rodiče a děti)
6. května – JARMARK 2020
květen – Projekt „Po stopách Habsburků“ (Vídeň) – žáci 7. – 9. třídy (na doplnění 6. třída)
1. června – Den dětí (soutěže a diskotéka s DJ Paul Doctorem)

