
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         640,- Kč měsíčně          (32,- za oběd) 
- strávníci        11 - 14 let         680,- Kč měsíčně          (34,- za oběd) 
- strávníci        15 a více           700,-  Kč měsíčně         (35,- 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. 

Cena stravy pro mateřskou školku: 

- děti 3 - 6 let                přesnídávka 10,- Kč 
                                      oběd 24,- Kč 
                                      svačina 10,- Kč 
   celková částka měsíčně 920,- Kč 
  
- děti 7 let                     přesnídávka 11,- Kč 
                                      oběd 32,- Kč 
                                      svačina 11,- Kč 
    celková částka měsíčně 1150,- 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 

ŠKOLNÍ 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 

Školní asistent:  

Emílie Viceníková: emilie.vicenikova@skolablatnice.cz 

Konzultační den: úterý po domluvě od 13.30 hod.  

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Kontakt 2/2022 

 
  

Vážení zákonní zástupci,  

 

opět Vás vítám na počátku nového školního roku 2022/2023 a přináším Vám přehled 

organizace letošního roku prostřednictvím našeho zpravodaje KONTAKT. 

V letních měsících jsme se na nový školní rok připravovali. Mimo rozsáhlých 

malířských, instalatérských a úklidových prací se vyměnila světla v budově mateřské 

školy a započala dlouho plánovaná oprava tělocvičny, která nám ovšem zasahuje i do 

školního roku. Se zřizovatelem školy jsme domluveni na náhradních prostorech pro 

cvičení v případě špatného počasí, ale situace je nemilá. Doufejme, že práce na opravě 

- zateplení tělocvičny budou velmi rychle hotovy!!!                                                  

Naše škola je zapojena nově do náročného mezinárodního projektu ERASMUS+, ve 

kterém by se zaměřila přes získávání zahraničních zkušeností (výjezdy Španělsko – 

Barcelona), prohloubení znalosti jazyka, digitální kompetence na podporu žáků ke 

zdravému životnímu stylu a ekologickým aktivitám.  

Dále je zapojena do projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání 

v Blatnici pod Svatým Antonínkem“ – Šablony III. V MŠ i ZŠ jsme již v minulém 

školním roce zrealizovali celkem čtyři projektové dny, děti a žáci se ale mohou těšit 

na další.  

V rámci programu Evropské unie „Next Generation EU“ obdržela škola finanční 

prostředky na vybavení digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení 

a digitálních kompetencí. Děti v MŠ mají možnost pracovat ve skupinkách s tablety 

a s robotickou hračkou „Včelkou Bee-Bot“. V ZŠ letos začínáme zavádět do výuky 

informatiku a digitální kompetence podle nového ŠVP  a nakoupeny byly pro žáky 

nové tablety a robotické stavebnice. 

Snad počáteční informace o organizaci školního roku budou v tomto zpravodaji pro 

Vás užitečné a dostatečné. O všech akcích naší školy budete informováni. 

 

Přeji Vám všem úspěšný školní rok 2022-2023.   
      

               Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy 

 

http://www.skolablatnice.cz/
mailto:skolablatnice@skolablatnice.cz
mailto:vera.mackova@skolablatnice.cz


MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Mateřská škola v Blatnici pod Sv. Ant. se nachází v areálu základní školy. Ve školním 

roce 2022/2023 navštěvuje mateřskou školu celkem 72 dětí, které jsou do jednotlivých 

tříd rozděleny podle věku a vzdělávají je plně kvalifikované učitelky. Třída Berušky - 

21 dětí ve věku 2 – 3,5 let, třída Motýlci - 17 dětí ve věku 4 – 5 let, třída Sluníčka - 22 

dětí ve věku 5 – 6 (7) let. Třída Broučci se nachází v Suchově, jedná se o věkově 

smíšenou třídu s počtem 12 dětí. 

Provozní doba MŠ v Blatnici pod Sv. Antonínkem i v Suchově je od 6.30 – 16.00 

hod. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Putujeme se sluníčkem“, 

jehož vzdělávací obsah vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročního období 

– podzimní, zimní, jarní a letní putování. 

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, vzájemné úcty, pochopení, tolerance, vstřícnosti i otevřenosti. Jde nám 

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

citlivé, přemýšlivé a tvořivé človíčky, se základy morálních hodnot, a to vše 

v sounáležitosti s rodinnou výchovou. Snažíme se o oživování lidových tradic a tím 

rozvíjíme citový vztah dětí k místu a prostředí, ve kterém žijí.  

S dětmi pracujeme denně jak v celé skupině, tak v menších skupinkách, snažíme se 

o individuální přístup. Při vzdělávání klademe důraz na učení hlavně hravou formou 

a prožitkem. Každý den děti vyjadřují své poznatky a prožitky v komunitním kruhu, 

kde se sbližují a prohlubují komunikaci mezi sebou. Učí se pravidlům, které si 

v jednotlivých třídách vytváříme a také se je snaží dodržovat.  

V oblasti vzdělávání se v tomto školním roce zaměříme na logopedickou prevenci – 

proběhne logopedická depistáž, budeme zařazovat logopedické chvilky, jejichž 

součástí jsou artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dále budeme dramatizovat 

pohádky, povídat si u obrázků, u knížek, podněcovat děti k souvislému řečovému 

projevu, rozšiřovat slovní zásobu a dbát také na správný řečový vzor pedagogů. 

Zaměříme se i na grafomotorické obtíže dětí, na jemnou motoriku - správný úchop 

psacího náčiní a uvolnění ruky, ale i motoriku hrubou. Budeme pokračovat ve 

vytváření portfolia dětí – vzpomínkového alba, které je bude provázet po celou 

dobu předškolní docházky. Chceme posilovat součinnost rodiny a školy, prohlubovat 

zájem rodičů o dění v mateřské škole. I v tomto školním roce je MŠ zapojena do 

projektů Se Sokolem do života, Celé Česko čte dětem a Markétina dopravní výchova. 

Během roku se účastníme výtvarných soutěží. 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/23 stanovena na částku 300,- 

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

navštěvují školku bezplatně. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 

začátku školního roku dovrší pěti let. 

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA.           Bc. Radka Máčalová, zástupkyně ředitelky školy za MŠ 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

Organizace školního roku 2022/2023 

Zahájení školního roku  

1. pololetí  

2. pololetí  

čtvrtek 1. září 2022 

1. září 2022 – 31. ledna 2023 

1. února 2023 – 30. června 2023 

Podzimní prázdniny 26. října - 27. října 2022 

Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023 

Vyučování začne 3. ledna 2023. 

Pololetní prázdniny   pátek 3. února 2023 

Jarní prázdniny 13. března  - 19. března 2023 

Velikonoční prázdniny čtvrtek  6. dubna 2023 

Hlavní prázdniny   1. července - 31. srpna 2023 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Výuku ve školním roce 2022/2023 budou zabezpečovat tito pedagogičtí pracovníci. 

Mgr. Ladislava Nosková ředitelka školy 

 výchovná poradkyně 

Mgr. Věra Macková třídní učitelka 1. třídy 

speciální pedagožka 

Mgr. Jitka Hrušková třídní učitelka 3. třídy 

Mgr. Iveta Salfická třídní učitelka 2. třídy 

Mgr. Dana Křížová zástupkyně ředitelky,  

třídní učitelka 4. třídy 

Mgr. Miroslav Břeň třídní učitel 5. třídy 

Mgr. Alena Hanačíková třídní učitelka 8. třídy 

Mgr. Petr Laga třídní učitel 9. třídy 

Mgr. Věra Švábová netřídní učitelka 

Mgr. Jana Tomečková netřídní učitelka 

metodik prevence 

koordinátor ICT 

Mgr. Šárka Žufanová třídní učitelka 6. třídy 

koordinátor EVVO 

Bc. Kristýna Čulíková učitelka na MD 

Mgr. Zdeňka Míčková netřídní učitelka 

Mgr. Markéta Svobodová třídní učitelka 7. třídy 

kariérový poradce 

René Slezák netřídní učitel 

Mgr. Soňa Švabíková netřídní učitelka 
Účetní: Bc. Filip Zábraha, Jitka Černušková  

Vedoucí školní jídelny: Veronika Štefaníková 

 

http://www.skolablatnice.cz/


VEDENÍ ŠKOLY 

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

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

Zástupce ředitelky 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 

PLAVÁNÍ 
Výuka plavání v letošním školním roce absolvuje 3. a 4. třída. Bude započata již 30. 

září 2022 a ukončena 9. prosince 2022. Výukovým dnem bude pátek. 

Informace budou v žákovských knížkách, na webu školy v Aktualitách 

i v informačním systému naší školy ŠkolaOnline.  

Výuku plavání budeme hradit ze státního příspěvku školy. 

ŠKOLNÍ PLES  
V minulém školním roce vzhledem k pandemii byl ples odložen a na místo zimního 

termínu byl využit termín v květnu. Tento termín všem velmi vyhovoval - žákům, kteří 

měli již po přijímacích zkouškách a uzavřené známky za první pololetí školního roku -

zákonným zástupcům. Letošní tradiční – již padesátý čtvrtý školní ples se uskuteční 

z těchto důvodů také v měsíci květnu – 27. 5. 2023.  Na školní ples bude 

v dostatečném předstihu zahájen nácvik. Všichni jste srdečně jménem SRPŠ a ZŠ 

zváni!!!  

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - NÁBOŽENSTVÍ 
Pondělí:  1. + 2. ročník: 5. vyučovací hodina - 12.05 – 12.50 hod. (Magdaléna Míšková) 

4. ročník 6. vyučovací hodina – 13.00 – 13.45 hod. (Magdaléna Míšková) 

Středa: 5. ročník: 6. vyučovací hodina - 13.00 – 13.45 hod. (Magdaléna Míšková) 

Čtvrtek: 3. ročník: 6. vyučovací hodina - 13.00 – 13.45 hod. (P. Mgr. Zdeněk Stodůlka) 

6. + 7.. ročník: 7. vyučovací hodina – 13.50 – 14.35 hod. (P. Mgr. Zdeněk Stodůlka) 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Podzimní výuka pro žáky 4. ročníku se koná 22. 9. 2022 od 8 – 12.30 hod. ve Veselí 

nad Moravou.  

 

TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY    
O všech akcích školy budete včas informováni přes informační systém školy 

ŠkolaOnline, deníčky a naleznete je vždy na webových stránkách školy.  

 

TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH PORAD 

1. Út:  15. 11. 2022   

2. Út:  24.   1. 2023 

3. Út:  11.   4. 2023 

4. Út:  20.   6. 2023 

 

Zápis do 1. třídy:  Čt: 6. dubna 2023 

Zápis dětí do mateřské školy: Út: 9. května 2023 

Den otevřených dveří:  v březnu 2023 

Třídní schůzky:                         

Út:      20. září 2022 – shromáždění SRPŠ, základní informace, 16.30 hod. 

Út:    22. 11. 2022 – 9. ročník, schůzka ZZ  a zástupců středních škol, 

16.30 hod. 

Út:    17. ledna 2023 SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -

třídní důvěrníci 
Út:     30. května 2023 SRPŠ: schůzka před konáním třídních schůzek -

třídní důvěrníci 

Schůzka s rodiči dětí v MŠ: Út:  13. 9. 2022, 16.30 hod. 

Konzultační dny učitelů: Út: 15. listopadu 2022  

    Út: 11. dubna 2023 
Zákonní zástupci žáků mohou po domluvě s vyučujícími využít také další konzultační 

hodiny. Přestože jsme tuto možnost už nabízeli, připomínáme, že velmi uvítáme, když 

konzultaci  s vyučujícím bude kromě rodiče přítomen také žák. Zkušenosti nejenom ze 

zahraničí, ale také ze stále většího množství tuzemských škol ukazují, že nejlepší 

variantou konzultací o úspěších a neúspěších ve škole je setkání dítě, rodič a učitel. 

Podmínkou takového setkání je jediné: v předstihu si přímo s konkrétními vyučujícími 

domluvit přesný čas návštěvy (telefonem, e-mailem).  

Školní ples SRPŠ:  So: 27. květen 2023 

Školní výlety:    květen, červen 2023 

ORGANIZACE VÝUKY 
V letošním školním roce se v MŠ vzdělává 72 dětí, v ZŠ 182 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 13.50 hod.  

 

SBĚR PAPÍRU 
V letošním školním roce bychom rádi obnovili soutěž mezi třídami ve sběru papíru, ze 

kterého hradíme projekt Adopce na dálku a pomůcky pro žáky. Všem, kteří se 

aktivně zapojujete, moc děkujeme!!! Vítězným třídám a jednotlivcům budou na konci 

školního roku předány odměny.  



SEZNAM TŘÍD A TŘÍDNÍCH UČITELŮ  
 

třída třídní učitelka chlapců dívek celkem 

1. Mgr. Věra Macková 10 6 16 

2. Mgr. Iveta Salfická 15 11 26 

3. Mgr. Jitka Hrušková 13 10 23 

4. Mgr. Dana Křížová 16 8 24 

5. Mgr. Miroslav Břeň 13 12 25 

6. Mgr. Šárka Žufanová 6 11 17 

7. Mgr. Markéta Svobodová 9 6 15 

8. Mgr. Alena Hanačíková 5 11 16 

9. Mgr. Petr Laga 12 8 20 

 

Škola celkem       99 83 182 

Netřídní učitelé: 

Mgr. Jana Tomečková, Mgr. Zdeňka Míčková, Mgr. Soňa Švabíková, Mgr. Věra 

Švábová, René Slezák 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

ŠD je v provozu denně od 11.35 hod. – 16.00 hod., ranní družina od 6.40 hod. ‒ 7.40 

hod. Ranní družinu vede paní vychovatelka Michaela Matuštíková. Kromě her, 

přípravy na vyučování a jiných činností, se zaměříme na nenáročné ranní cvičení dětí, 

sportování, spolupráci, soutěže, výchovu ke zdraví, zábavné činnosti dle ročních 

období, tvoření, odpočinkové činnosti aj. ŠVP pro zájmové vzdělávání 

„Pestrobarevný domeček poznání“ navazuje na školní vzdělávací program 

základního vzdělávání „Škola – dílna lidskosti“. Úplata za ŠD je nově stanovena na 

400,- Kč za pololetí. V letošním roce jsou ve školní družině 3 oddělení. Celkem školní 

družinu navštěvuje 63 dětí.  

I. oddělení – vychovatelka Emílie Viceníková 

První oddělení ŠD navštěvuje 21 žáků. Společný program začíná v 11.35 hod., kdy 

společně odcházíme na oběd do školní jídelny. Po obědě následuje společný program 

v prostorách školní družiny. Každý den v týdnu má svoji speciální činnost.  

II. oddělení ‒ vychovatelka Bc. Lucia Kováčová 

Druhé oddělení navštěvuje celkem 21 dětí. 

I. a II. oddělení ŠD má samostatné prostory v budově nad školní jídelnou. 

III. oddělení ‒ vychovatelka Michaela Matuštíková 

Ve třetím oddělení se schází děti ze 3., 4., a 5. třídy. Začínáme každý den po 

5. vyučovací hodině. Samostatné prostory nemáme, naše oddělení je umístěno do 

3. třídy.   

Věříme, že se dětem bude náš program líbit a strávíme spolu hodně příjemných dnů. 

Všechny Vás také zveme na společná odpoledne tvoření s rodiči ve ŠD v rámci 

konzultačních dní ve škole.                        Vychovatelky ŠD 

PŘIVÍTÁNÍ LETOŠNÍCH PRVŃÁČKŮ 
             

     
 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
Ve školním roce 2022/2023 máte možnost své děti přihlašovat do kroužků přes DDM 

Pastelka Uherský Ostroh. Na kroužky (mimo kroužek Střelecký – přihlášku obdrží 

žáci, kteří projeví zájem na konci září – 500,- Kč/pololetí) se lze přihlašovat pouze 

online na www.ddmpastelka.cz. 

Informace jste obdrželi od třídních učitelů a naleznete je také na našem webu 

www.skolablatnice.cz.  

Kroužky nejsou součástí vzdělávací činnosti školy a není zahrnuto do Školního 

vzdělávacího programu. Kroužky probíhají v naší škole a jsou zpoplatněny. 

Doufáme, že si z široké nabídky jistě s dětmi vyberete. Činnost kroužků započne od 

1. října 2022. 

Jméno vedoucího Název kroužku, klubu Čas konání 

Mgr. Petr Laga 

 

Klub logického myšlení 

a deskových her 

PO 13.45 hod. 

 

Mgr. Petr Laga Sportovní hry  

(od 12 do 15 let) 

ČT 7.00 hod. 

Viktorie Martinková - 

student 

Angličtina pro nejmenší 

(předškolní děti MŠ) 

ÚT 14.30 hod. 

 

Viktorie Martinková Angličtina 

(1. stupeň ZŠ) 

ÚT 13.00 hod. 

Mgr. Miroslav Břeň Rybářský kroužek ÚT 13.00 hod. 

Mgr. Iveta Salfická Veselé pískání  

(flétna I. stupeň) 

ÚT 11.45 hod. 

Mgr. Markéta Svobodová Keramika ST 13.45 hod. 

Mgr. Alena Hanačíková Mediální tvorba ST 13.45 hod. 

Mgr. Šárka Žufanová Aerobic  

(od 10 do 15 let) 

ST 13.45 hod. 

 

Mgr. Šárka Žufanová Ekologický kroužek ČT 13.45 hod. 

Jana Uřičářová Hravě s kytarou PO 16.00 hod. 

Mgr. Jana Tomečková Volejbal (od 12 do 15 let) ČT 13.45 hod. 

Jaroslav Beňa Střelecký kroužek PÁ 13.45 hod.  

http://www.ddmpastelka.cz/
http://www.skolablatnice.cz/


 


