ZŠ a MŠ MORÁVKA
příspěvková organizace

školní rok: 2019/2020
školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „Škola dobré mysli“

Morávka 178, 739 04 Pražmo
www.zsmoravka.cz

KONTAKTY:
ředitelna:

Mgr. Šponarová Dana
zs.moravka@seznam.cz

558 691 075

zástupce ředitele:

Mgr. Korneta Jiří
kornetamoravka@seznam.cz

558 637 106

sekretariát:

Pišťková Eva
Šponarová Kristýna
zs.moravka@seznam.cz

558 691 029

školní jídelna:

Polková Petra
jidelnamoravka@seznam.cz

558 691 090, 607 641 826

školní družina:

Kaňoková Darina
kanokovamoravka@seznam.cz

723 841 806

mateřská škola

oddělení Skřítků
Bc. Šponarová Pavlína
ms.moravka@seznam.cz

723 315 447

oddělení Broučků
Foldynová Monika
721 106 317
foldynovamoravka@seznam.cz
materskaskola.moravka@seznam.cz
Třídní učitelé:
1. třída
Mgr. Rohanová Sylva
2. třída
Mgr. Pavelková Michaela
3. třída
Mgr. Šebestová Eva
4. třída
Mgr. Smutková Hana
5. třída
Mgr. Pospěch Martin
6. třída
Mgr. Martová Michaela
7. třída
Mgr. Matznerová Martina
8. třída
Mgr. Špoková Taťána
9. třída
Mgr. Matznerová Pavlína

rohanovamoravka@seznam.cz
pavelkovamoravka@seznam.cz
sebestovamoravka@seznam.cz
pospechmoravka@seznam.cz
smutkovamoravka@seznam.cz
martovamoravka@seznam.cz
matznerovamoravka@seznam.cz
spokovamoravka@seznam.cz
matznerova.pmoravka@seznam.cz

Ostatní učitelé:
PhDr. Černohorský Tomáš, Phd.
asistent ped. Čermáková Dagmar
asistent ped. Bc. Jelínková Linda
asistent ped. Barbora Šebestová

cernohorskymoravka@seznam.cz
cermakovamoravka@seznam.cz
jelinkovamoravka@seznam.cz
sebstovamoravka@seznam.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Konec prvního pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec školního roku

pondělí 2. září 2019
úterý 29. října a středa 30. října 2019
pondělí 23. prosince 2018 až pátek 3. ledna 2020
čtvrtek 30. ledna 2020
pátek 31. ledna 2020
24. února – 3. března 2020
čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
úterý 30. června 2020

VYUČOVACÍ HODINY
0.
1.
2.
3.
4.
5.
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8.

od
7.05
7.55
8.50
9.55
10.50
11.45
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13.35
14.25

Hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
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Státní svátky – NEVYUČUJE SE!
pondělí
28. října 2020
pondělí
13. dubna 2020

do
7.50
8.40
9.35
10.40
11.35
12.30
13.25
14.20
15.10

pátek
pátek

1. května 2020
8. května 2020

Třídní schůzky:
listopad
duben
Konzultace:
pedagogové
výchovný poradce
metodik prevence
Provozní doba:
mateřská škola:
základní škola:
školní jídelna:
školní družina:

vždy od
7:00 – 7:45
Mgr. Jiří Korneta
Mgr. Pavlína Matznerová

středa
14:00 – 15:00
kdykoli ráno po předchozí domluvě

6:30 – 16:30 (oddělení Skřítci); 6:30 – 16:00 (oddělení Broučci)
7:30 – 13:50
6:00 – 14:30
6:30 – 7:30
11:35 – 16:00

DESATERO ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU
1. Žáci i rodiče se řídí platným školním řádem. (Žáci jsou se školním řádem
seznámeni druhý školní den, dále je zveřejněn na webu školy případně
k nahlédnutí u zástupce ředitele.)
2. V době vyučování (tzn. od příchodu do školy do poslední vyučovací
hodiny) platí zákaz používání mobilních telefonů. Telefon je vypnutý a
uložený v aktovce.
3. Rodič je povinen omluvit absenci dítěte co nejdříve, nejpozději do 3 dnů.
4. Omluvenku je žák povinen předložit ihned po návratu do vyučování,
nejpozději následující den.
5. Rodič i žák zodpovídá za přípravu na vyučování.
6. Rodiče spolupracují s třídními učiteli a dalšími pedagogy
7. Rodiče informují školu o zdravotním stavu svého dítěte.
8. Každý úraz nebo škodu na majetku je nutné neprodleně nahlásit
vyučujícímu.
9. Samozřejmostí je slušné chování k dospělým i jiným žákům školy.
10. Při porušení školního řádu lze podle závažnosti udělit žákovi napomenutí
třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy, snížený stupeň
z chování.

ŠKOLNÍ DRUŽINA








provozní doba 6:30-7:30 a 11:35-16:00 hod
omluva dítěte písemně s datem a podpisem rodičů, NE telefonicky!
telefonní číslo ŠD je 723 841 806
úplata za ŠD = 2 měsíce = 140 Kč,
platit lze hotově na sekretariátu nebo přes účet č. 191 340 074/0300, lze zadat trvalý
příkaz do června 70 Kč, uvést jméno žáka
ve školní družině se dodržují pravidla školního řádu ZŠ
vyzvedávat dítě ze ŠD mohou jen oprávnění lidé na základě podpisu na přihlášce

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí školní jídelny:
e-mail:
telefon:
Výdej obědů:

Loryšová Petra
jidelnamoravka@seznam.cz
558 691 090, 607 641 826
11:00 – 13:30

Obědy je třeba odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne. Stravné se platí poslední dva dny
v měsíci nebo první den v měsíci (zálohové placení, info na přihlášce nebo u vedoucí školní
jídelny).
Po celkové rekonstrukci splňuje školní jídelna evropské normy. Paní kuchařky se snaží vařit
z čerstvých, sezónních či regionálních surovin. Pokračuje v projektu ovoce a mléko do škol.

NABÍDKA KROUŽKŮ
Kroužky začínají v říjnu a jsou ukončeny v květnu. Cena kroužků je rozdílná, všechny potřebné
informace dostanou žáci během měsíce září ve škole a rodiče také e-mailem.
Keramický kroužek: Jana Rutková
tel.: 777 560 495

pondělí
úterý

13:00 – 14:00 (1. – 5. třída)
14:00 – 15:00 (6. – 9. třída)
12:00 – 13:00 (MŠ)

cena: 500 Kč za pololetí
Kroužek probíhá v budově školy, vchod do šaten u tělocvičny.
Provoz zahájen30. 9.
Věda je zábava: Markéta Lenčová
středa: 14:30 – 15:30

od 2. týdne v září

Výuka na hudební nástroj: dipl. um. Miriam Dürrová
Fotbal:Jan Legerský
středa: zahájení 25. 9.
tel.: 602 602 474
cena: 500 Kč / pololetí

Hasičský kroužek: Hana Hřivňáková
pátek: zahájení 4. 10. v tělocvičně školy
tel.: 733 119 538
cena: 200 Kč / rok
Turistický kroužek

Mgr. Pavlína Matznerová, Petr Bujok

Klub zábavné logiky

Mgr. Pavlína Matznerová
cena: 400 Kč za pololetí

Klub angl. jazyka při družině

Mgr. Martina Matznerová

Angličtina pro předškoláky a 1.tř. Mgr. Matina Matznerová
cena: 500 Kč za pololetí
Kurzy angličtiny: Kalendová
tel.: 608 608 159
10. 10. – 19. 12.
cena: 1650 Kč

čtvrtek 14:30 – 15:30

9.10. – 18.12.
cena: 2200 Kč

středa 14:30 – 16:10

Pěvecký kroužek

Bc. Judita Foldynová

Včelařský kroužek

pan Uherek

Střelecký kroužek

PhDr. Tomáš Černohorský, PhD.

Lehká atletika: Mgr. Rostislav Puščizna
tel.: 731 330 894
poplatek 500 Kč / pololetí
zahájení 10. 9.
pondělí 15:00 – 16:00, čtvrtek 15:00 – 16:00

UPOZORNĚNÍ k aktuálnímu dění ve škole
pondělí 2. 9. 2019

výdej obědů od 9:00
provoz družiny od 9:30

Výuka na 1. stupni dle rozvrhu.
Výuka na 2. stupni dle rozvrhu bude zahájena 9. 9. (s ohledem na zahraniční exkurzi).
Do budovy školy přicházejí žáci nejdříve v 7:35. V dřívějších hodinách pouze z důvodu
výuky.
Šatní skříňky jsou umístěny před jednotlivými třídami, kde se budou žáci přezouvat.
Výuka 2. třídy bude probíhat v upravených prostorách 1. poschodí bývalého obecního úřadu
(u Smíšenky). Dozor je zde zajištěn od 7:30. Děti přihlášeny do školní družiny bude odvádět
z budovy základní školy třídní učitelka nebo asistent pedagoga.
Vstup do budovy školy
Žáci 1. – 9. třídy vstupují do školy hlavní bránou (u informační tabule) bočním
vchodem do školní jídelny. Upozorňujeme na zákaz vjezdu do areálu školy!
Děti z MŠ, oddělení Skřítků, vstupují do školy malou brankou, vchodem
do tělocvičny.
Vstup na sekretariát školy, kanceláří vedení školy vchodem do tělocvičny.
Prosíme o toleranci, zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pokynů.

