
Školní jídelna – stravování žáků 
 

Obědy jsou placeny bankovním převodem na číslo účtu školy 123-

523210277/0100 vždy k 15. dni daného měsíce. VS dítěti přidělí vedoucí 

školní jídelny.  

Ceny obědů: 

- strávníci   7 - 10 let     600,- Kč měsíčně  (30,- za oběd) 

- strávníci  11 - 14 let  640,- Kč měsíčně  (32,- za oběd) 

- strávníci  15 a více      660-  Kč měsíčně  (33,- 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 hod. 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 21,- Kč 

                               svačina 9,- Kč 

   celková částka měsíčně 780,- Kč 

 

- děti 7 let     přesnídávka 9,- Kč 

                       oběd 30,- Kč 

                        svačina 9,- Kč 

    celková částka měsíčně 960,- 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. 

Jídelní lístek a další informace o školní jídelně naleznete na 

www.skolablatnice.cz. 

         Veronika Štefaníková, vedoucí školní jídelny 

Základní škola a Mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Kontakt 1/2020 

 
 

Vážení rodiče,  

 

opětovně se setkáváme na začátku školního roku. Minulý školní rok byl velmi 

náročný pro nás všechny. Snažili jsme se co nejrychleji přejít na kvalitní 

distanční vzdělávání v době uzavření školy. Pro Vás, rodiče, to byl opravdu 

těžký úkol a patří Vám oprávněné poděkování. V letošním školním roce 

2020/2021 začínáme výuku prezenčně. Doufáme všichni, i přes velmi rychle 

se šířící pandemii, že to tak i zůstane. Na naší základní škole vyučujeme podle 

školního vzdělávacího programu „Škola – dílna lidskosti“. Tematické plány 

jsme spolu s pedagogy upravili tak, aby stěžejní učivo, které nebylo 

v minulém školním roce dobráno, bylo zařazeno do tematických plánů 

letošního školního roku. Nyní máme zpracovaný adaptační plán pro žáky, 

zaměřujeme se na individuální přístup k žákovi a na maximální rozvoj jeho 

schopností. V září budeme brát ohled na dlouhodobé distanční vzdělávání také 

v hodnocení žáků. Projekt „Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým 

Antonínkem“ byl prodloužen do 21. 12. 2020, abychom zabezpečili všechny 

požadované aktivity.  

V letošním školním roce přecházíme na nový informační systém Škola 

OnLine. Návod, jak se do systému přes vygenerovaný PIN zaregistrovat, 

naleznete na našich webových stránkách. PIN bude zákonným zástupcům 

zaslán mailem. Rodiče, kteří neposkytli své e-mailové adresy, naleznou svůj 

PIN v založeném školním e-mailu svého dítěte. 

Společně se zřizovatelem školy se snažíme o lepší školní prostředí. Během 

minulého školního roku i letních prázdnin na škole proběhlo malování, 

výměna osvětlení, pokládka nových podlah a především se zrealizovaly nové 

odborné učebny cizích jazyků a odborná učebna chemie, fyziky. Nakoupili 

jsme také nákladné nové školní pomůcky do výuky. 

V letošním školním roce sledujte všechny aktuality, pravidla na našich 

webových stránkách. V případě, že bychom opět museli přejít na distanční 

vzdělávání, bude nyní pro všechny žáky i děti v posledním ročníku MŠ 
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povinné. Škola je připravena zapůjčit potřebným žákům a dětem tablety, 

notebooky. Všem žákům byl založen školní e-mail, přes který budou využívat 

virtuální učebnu Google Classroom a Google Meet. Žákům i rodičům 

nabízíme pomoc přes komunikaci s třídním učitelem i pomoc našeho 

koordinátora Mgr. Jany Tomečkové. 

Jsme připraveni, ale DOUFÁME, ŽE TATO FORMA VÝUKY NEBUDE 

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE ZAPOTŘEBÍ!!!  

Vážení rodiče, cením si Vaší spolupráce s námi a přeji Vám i Vašim dětem 

mnoho úspěchů v novém školním roce. Mnoho zdraví! 

   

     Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy 

Vedení školy: 

Ředitelka školy: Mgr. Ladislava Nosková    skolablatnice@skolablatnice.cz 

Zástupce ředitelky: Mgr. Dana Křížová        dana.krizova@skolablatnice.cz 

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Radka Máčalová                 ms@skolablatnice.cz 

Vedoucí školní jídelny: Veronika Štefaníková       jidelna@skolablatnice.cz 

Sledujte informace, měsíční plány a aktuality na: 

www.skolablatnice.cz 

Termínový kalendář: 

Organizace školního roku 2020/2021: 

 

1. pololetí: 1. 9. 2020 - 31. 1. 2021 

2. pololetí: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2021 

Prázdniny žáků: 

Podzimní  29. 10. 2020 - 30.10. 2020 

Vánoční:  23. 12. 2020 -   3.  1. 2021 

Pololetní:  29.   1. 2021 

Jarní:   22.   2. 2021 - 28.  2. 2021 

Velikonoční:    1.   4. 2021 -   4.  4. 2021 

Hlavní:     1.  7.  2021 - 31.  8. 2021 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 
 
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje mateřskou školu celkem 65 dětí, které jsou do 

jednotlivých tříd rozděleny podle věku a pečují o ně plně kvalifikované učitelky: Bc. 

Radka Máčalová, Mgr. Marie Neumannová, Helena Pospíšková, Barbora Dominiková, 

Dana Vyskočilová, Eliška Kolaciová, Marie Frýdecká, Jana Uřičářová, Bc. Kateřina 

Strachotová a chůva Ivanka Vopravilová. 

Provozní doba MŠ v Blatnici pod Sv. Antonínkem je od 6.30 – 16.00 hod., v MŠ 

Suchov od 7.00 – 15.00 hod. 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Putujeme se sluníčkem“. 

Vzdělávací obsah ŠVP vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročního období, 

ze kterých vyplývají měsíční tematické celky a dále týdenní podtémata. 

V MŠ je zajištěn denní režim, který je však dostatečně flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Snažíme 

se, aby mateřská škola byla místem společného radostného setkávání, místem, kde 

v prostředí vzájemné úcty, pochopení, tolerance, vstřícnosti i otevřenosti nám půjde 

o společnou věc - rozvíjet a vychovávat zdravě sebevědomé, ctižádostivé, samostatné, 

citlivé, přemýšlivé a tvořivé človíčky, se základy morálních hodnot. Prostory školky 

postupně dovybavujeme, obměňujeme a doplňujeme tak, abychom dětem vytvářeli 

dostatečně podnětné a zajímavé prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně. 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/21 stanovena na částku 300,- 

Kč/měsíc. Děti s povinnou předškolní docházkou a odloženou školní docházkou 

navštěvují školku bezplatně. 

I v tomto školním roce je MŠ zapojena do projektů: Se Sokolem do života a Celé 

Česko čte dětem. Po celý rok je pro děti přichystána velmi rozmanitá nabídka 

nadstandardních aktivit, např.: divadelní, hudební, kouzelnická představení, vzdělávací 

a preventivní programy, vystoupení aj. – snad nám epidemiologická situace dovolí vše 

zorganizovat. Spolupracujeme s DDM Pastelka Uherský Ostroh a vytváříme prostor 

pro seberealizaci dětí v zájmových kroužcích. Rodičům nabídneme screeningové 

vyšetření zraku dětí zkušenou ortoptistkou a ve spolupráci se SPC Hodonín proběhne 

logopedická depistáž – vyhledávání dětí s poruchou řečových a komunikačních 

schopností a dovedností. 

Vše se ale bude odvíjet od epidemiologické situace COVID-19. Jde nám především 

o bezpečnost a zdraví dětí i dospělých. 

Informace a dění z mateřské školy můžete sledovat na www.skolablatnice.cz v sekci 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. 

                                                                Bc. Radka Máčalová, vedoucí učitelka 
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Plavání  

 

pro žáky 3. + 4. ročníku ZŠ zahájíme 13. ledna 2021 od 9.00 hod. do 10.30 

hod. Kurz plavání by měl být ukončen 24. března 2021. Letos budeme opět 

žádat dotaci na cestovné do plavání. Informace budou v žákovských knížkách, 

na webu školy v Aktualitách.  
 

Školní ples – 52 

 

Tradiční – letos již padesátý druhý školní ples se uskuteční 6. 2. 2021.  Na 

školní ples bude v říjnu zahájen nácvik. Všichni jste srdečně jménem SRPŠ 

a ZŠ zváni!!! Na základě epidemiologické situace může být termín konání 

plesu upraven. 

 

Nepovinný předmět - náboženství 

 

Pondělí:  1. ročník: 5. vyučovací hodina - 11.50 – 12.35 hod.  

Úterý:  2. ročník: 5. vyučovací hodina - 11.45 – 12.30 hod. 

  4. ročník: 6. vyučovací hodina - 12.35 – 13.20 hod. 

  5. ročník: 6. vyučovací hodina - 12.35 – 13.20 hod.  

Čtvrtek: 3. ročník: 6. vyučovací hodina - 12.35 – 13.20 hod.  
6. + 7. + 8. ročník – 7. vyučovací hodina - 13.50 – 14.35 hod.  

 

Dopravní hřiště 
 

Výuka pro žáky 4. ročníku se koná 14. 10. 2020 od 8 – 12.30 hod. ve Veselí 

nad Moravou.  
    

Tradiční akce školy 
 

Tradiční akce školy - Adventní rozsvěcení stromu s vystoupením žáků, školní 

ples pánovaný na 6. 2. 2021, Den matek aj. se budou odvíjet od 

epidemiologické situace. Aktuální informace naleznete na webových 

stránkách školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Termíny pedagogických rad: 

 

1. Út:  10. 11. 2020   

2. Út:  26.   1. 2021 

3. Út:  13.   4. 2021 

4. Út:  22.   6. 2021 

 

Zápis do 1. třídy:   Út: 6. dubna 2021 

 

Zápis dětí do mateřské školy: Út: 4. května 2021 

 
Třídní schůzky: dle epidemiologické situace a pokynů ministerstev, KHS

    

Út:       22. září 2020 – základní informace přes zpravodaj KONTAKT 

 

Út: 24. 11. 2020 – 9. ročník, 16.30 hod. 

 

Út: 19. ledna 2021 SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -

třídní důvěrníci 

 

Út: 18. května 2021 SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -

třídní důvěrníci 

Den otevřených dveří: dle epidemiologické situace a pokynů 

ministerstev, KHS, pro budoucí prvňáčky 

v březnu 2021     

 

Schůzka s rodiči dětí v MŠ:   

 

Út:  15. 9. 2020, proběhla předáním základních informací přes 

mailové adresy rodičů 

 

Konzultační dny učitelů: Út: 10. listopadu 2020 dle 

epidemiologické situace 

 

Út: 13. dubna 2021 
 

 

 



Organizace výuky: 

 

V letošním školním roce se v MŠ vzdělává 65 dětí, v ZŠ 185 žáků. 

 

                                          Vyučovací hodiny                        Přestávky 

1. hodina 8.00 8.45 8.45 8.50 

2. hodina 8.50 9.35 9.35 9.55 

3. hodina 9.55 10.40 10.40 10.50 

4. hodina 10.50 11.35 11.35 11.45 

5. hodina 11.45 12.30 12.30 12.35 

6. hodina 12.35 13.20 13.20 13.50 

7. hodina 13.50 14.35 14.35 14.40 

8. hodina 14.40 15.25   

 

Odjezd školního autobusu 14.00 hod. dle upraveného výdeje školního 

oběda. 

 

Seznam tříd a třídních učitelů 
 

třída třídní učitelka chlapců dívek celkem 

1. Mgr. Věra Macková 13 10 23 

2. Mgr. Jitka Hrušková 16 8 24 

3. Mgr. Iveta Salfická 11 12 23 

4. Mgr. Dana Křížová 6 11 17 

5. Mgr. Miroslav Břeň 8 5 13 

6. Mgr. Alena Hanačíková 6 11 17 

7. Mgr. Petr Laga 13 9 22 

8. Mgr. Milan Nemček 9 12 21 

9. Mgr. Jana Tomečková 11 14 25 

 

Škola celkem       93 92 185 

 

Netřídní učitelé: 

 

Mgr. Zdeňka Míčková 

Mgr. Věra Švábová 

Bc. Kristýna Čulíková 

Mgr. Markéta Svobodová 
 

 

Školské poradenské pracoviště: 

Výchovný poradce, kariérový poradce: Mgr. Ladislava Nosková: 

skolablatnice@skolablatnice.cz 

Kariérový poradce: Mgr. Markéta Svobodová: 

marketa.svobodova@skolablatnice.cz 

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková: 

jana.tomeckova@skolablatnice.cz 

Speciální pedagog, logoped: Mgr. Věra Macková: 

vera.mackova@skolablatnice.cz 

Konzultační den: úterý po domluvě od 13.30 hod.  

 

Školní družina 
 

ŠD je v provozu denně od 11.35 hod. – 16.00 hod., ranní družina od 6.40 hod. 

– 7.40 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. V rámci 

školní družiny budeme zařazovat kroužek sportovní a gastronomický. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání vychází a navazuje na školní vzdělávací program 

základního vzdělávání „Škola – dílna lidskosti“ 

Úplata za ŠD se prozatím nemění a je 200,- Kč na pololetí.   

  

Bc. Kateřina Strachotová, Bc. Lucia Kováčová, Veronika Baďurová, 

vychovatelky ŠD 

 

Nové odborné učebny cizích jazyků a chemie, fyziky 
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Nabídka zájmových kroužků: 

 

Ve školním roce 2020/2021 bude zájmové vzdělávání zčásti zařazeno pro 

jednotlivá oddělení ŠD. Dále budou probíhat Kluby v rámci Šablon II. Ostatní 

kroužky mohou být pořádány, pokud budou přihlášeni žáci z jedné skupiny – 

třídy. 

Zájmové vzdělávání není součástí vzdělávací činnosti školy a není zahrnuto do Školního 

vzdělávacího programu.  

Kluby: Čtenářský – 2x, Klub logického myšlení a deskových her – 2x, Klub Cizí jazyk, 

Příprava na vyučování. Tyto kluby jsou součástí vzdělávání školy a budou hrazeny z projektu 

„Šablony pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem.“ Žáci mají vzdělávání v těchto 

klubech zdarma. Minimální počet přihlášených žáků je dle pokynů a Kluby budou 

probíhat nezbytně nutnou dobu k dokončení projektu Šablony II. 

Činnost v kroužcích, Klubech se bude řídit epidemiologickou situací v zemi. V případě 

uzavření školy nebude možné kroužek realizovat. Kluby  a jiné činnosti financované 

z prostředků EU se budou řídit dle metodických pokynů MŠMT. 

 

Přivítání letošních prvňáčků 

 

            
Sdružení rodičů a přátel školy 

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu září nebude probíhat každoroční schůze SRPŠ 

s rodiči žáků naší školy, bylo členy SRPŠ po dohodě s vedením základní školy 

navrženo, že v letošním školním roce -  2020/2021 nebude změněna výše 

členských příspěvků ani způsob vybírání. 

Členský příspěvek na školní rok 2020 – 2021 je stanoven ve výši 150,- Kč 

a platí ho dvě nejstarší děti z rodiny. Příspěvky vyberou třídní učitelé. 

 

Další informace k činnosti SRPŠ budou zveřejňovány na webových stránkách 

školy. 

   Nejezchlebová Milena, předsedkyně SRPŠ 

 

Velký sportovní úspěch našeho žáka 

 

Náš žák 8. třídy Ondřej Mezuliáník se probojoval do republikového finále 

v Odznaku Všestrannosti Sazka Olympijského Víceboje v Brně. Za účasti 

desítek olympioniků a vzácných hostů a více jak 600 žáků z celé České 

republiky se Ondra umístil ve své kategorii z deseti disciplín na vynikajícím 

8. místě. Gratulujeme!!!  

           
 

 

Jméno vedoucího Název kroužku, klubu 

Mgr. Petr Laga Klub logického myšlení - ZŠ 

Mgr. Petr Laga Sportovní hry – žáci 6.+ 7. třídy 

Bc. Kateřina Strachotová Čtenářský klub – ŠD 

Bc. Kateřina Strachotová Klub logického myšlení… - ŠD 

Mgr. Alena Hanačíková Čtenářský klub – ZŠ 

Mgr. Jitka Hrušková Klub – Cizí jazyky (AJ) – 1. stupeň 

Mgr. Ladislava Nosková Doučování žáků, příprava na vyučování 

Mgr. Věra Švábová Příprava na přijímací zkoušky – MA 

Mgr. Alena Hanačíková Příprava na přijímací zkoušky – ČJ 

Mgr. Švábová, Tomečková Taneční 

p. Jaroslav Beňa Střelecký kroužek žáci 3. třídy 


