
 
Myslíš-li na rok dopředu, pak zasej obilí! 

Myslíš-li na desetiletí dopředu, zasaď strom! 

Myslíš-li na století dopředu, vychovej člověka! 

orientální moudrost 

 

   
 

Třídní schůzka v MŠ – 12. 3. 2019 v 17.00 hod. (informace se 

budou mimo jiné týkat i odkladů povinné školní docházky) 

Předškolním dětem a jejich rodičům nabízíme také v ZŠ 

v odpoledních hodinách přípravu, adaptaci na vstup do školy 

a konzultace s učitelkou - miniškolička.  

Miniškolička – 14. 3. 2019 16.00 hod. učebny 1. stupně ZŠ 

Den otevřených dveří – 21. 3. 2019 (od 8.00 hod. – 15.00 hod.) 

 

      
 

 

 

Kontakt 2/2019 
 

 
Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem  

okres Hodonín, příspěvková organizace, 

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

IČO: 70943133 tel.: 518 331 240 

E-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz 

 
Zápis do 1. třídy v ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem se 

koná 

9. dubna 2019 od 13.00 do 17.30 hod.   
 

 

 
Zajistěte svému dítěti školu, která ho bude všestranně 

rozvíjet, do které se bude těšit a rádo na ni i v dospělosti 

vzpomínat!!! 
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PROČ SE TĚŠIT DO NAŠÍ ŠKOLY 
 

◄ Pro žáky i rodiče jsou atraktivní každoroční školní projekty, exkurze a 

akce např: školní ples, lyžařský výcvikový kurz, Barevný týden zdraví, 

Den s Ámosem, výlet k posílení německého jazyka do Vídně, adaptační 

kurz, bruslení, Olympiády atd. 

 

    
 

◄ Zkušený, kvalifikovaný, smíšený pedagogický sbor 

 

◄ Školní prostředí s minimem rizikového chování žáků, individuální 

přístup k žákům a všestranný rozvoj nejen žáků, kteří učivo zvládají, ale 

i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 

◄ Žáci mají k dispozici velké množství digitálního učebního materiálu 

a výuku pomocí informačních technologií 

 

◄ Třídy se snažíme vybavit novým nábytkem, jsou vybaveny 

interaktivními prvky, aby mohly být využívány moderní metody a formy 

práce 

 

◄ Do počítačové učebny mají přístup žáci i po ukončení vyučování 

v rámci ŠD, mají si zde možnost vytvářet referáty 

 

◄ Projektové a skupinové vyučování, dodržování svátků a tradic 

 

◄ Zažijete spoustu radosti ze svých dětí při tradičních vystoupeních, 

divadle, tvořivých odpolední 

 

◄ Každoročně obec pořádá ve škole letní příměstské tábory 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Zabezpečena chutná kuchyně dbající na zdravou výživu 

 

◄ Mnoho zájmových kroužků, Kluby čtenářské gramotnosti a logického 

myšlení, plavecký výcvik 

 

◄ Příchod do školy možný od 7.00 hod. – bude zabezpečen dle zájmu 

rodičů ranní provoz ŠD, ukončení družiny dle domluvy a zájmu rodičů 

 

◄ Při ZŠ aktivně pracuje spolek „Sdružení rodičů“, který finančně 

podporuje žáky a jejich činnosti 

 

◄ Stálé projekty Ovoce do škol, Mléko do škol 

 

◄ Zapojení školy do řady projektů na posílení finanční stránky školy 

a nákup kvalitních učebních pomůcek 

 

◄ Zahájíme přeshraniční spolupráci se ZŠ na Slovensku a činnost 

školního parlamentu 

 

 

        
 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a 

další informace ze života školy naleznete na 

našich webových stránkách 

www.skolablatnice.cz 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolablatnice.cz/

