Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště

Vzdělávací program
1. – 5. ročník se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu
PAPRSEK- cesta do života, který se nadále snažíme zdokonalovat.
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště
687 05 Jalubí 514
Email ředitelka:

zsjalubi@uhedu.cz

Email pedagogové:

jmeno.prijmeni@zsjalubi.cz

Internetové stránky::

www.zsjalubi.cz

Sborovna I:
Sborovna II:
Ředitelka:

607 023 880
720 970 850
Mgr.Kateřina Kuntová
775 579 619

Školní jídelna:

Hana Malovaná
607 023 881
jidelna@zsjalubi.cz

Školní družina:

Jitka Dančáková
607 023 882
jitka.dancakova@zsjalubi.cz

Speciální pedagog:

Jana Horáková
607 023 880
jana.horakova@zsjalubi.cz

Vyučující:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Mgr. Dagmar Rozsypálková
Mgr. Vladimíra Mikošková
Mgr. Monika Stindlová
Mgr. Hana Kašíková
Mgr. Hana Maxerová

Organizace vyučování
1.hodina
7:55 - 8:40
2.hodina
8:55 - 9:40
3.hodina 10:05 - 10:50
4.hodina 10:55 - 11:45
5.hodina 11:55 - 12:40
6.hodina 12:45 – 13:30
- některé hodiny mohou být odučeny v bloku, vyučování bude zkráceno o čas
přestávky
- budovy školy se otvírají v 7:35 hodin
- délka vyučovací hodiny je 45 minut
- v průběhu velké přestávky využívají žáci areál školy
- k osobní hygieně a očistě slouží žákům společné umývárny
- v průběhu celého vyučování mají žáci k dispozici pití
Budova I.(stará budova)
- jsou zde umístěny 1. třída, 2. třída, 3. třída, 2 oddělení školní družiny
a pracoviště školního speciálního pedagoga
Budova II. (nová budova)
- jsou zde umístěny 4.třída a 5. třída, dále zde bude počítačová učebna
a žákovská knihovna
Žáci mají v šatně přidělenou skříňku opatřenou klíčem. Na začátku roku jim
bude přidělený třídním učitelem a žáci za něj zodpovídají (v případě ztráty
uhradí cenu náhradního klíče).
Školní družina
- odpolední provoz 11:45 – 15:30 hodin –otevřena dvě oddělení,
I. oddělení 1.,3., 4.,5. třída, II. oddělení 2.třída. V průběhu provozu se
budou oddělení spojovat.
- měsíční poplatek za docházku je 80 Kč měsíčně – platí se ve dvou
splátkách (září – prosinec, leden – únor)
- řídí se vnitřním řádem školní družiny
- během provozu využívá hřiště, dětské hřiště v obci a okolní přírodu
- v průběhu provozu mají děti k dispozici pití

- čas odchodu se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku. Tento čas je
možné kdykoliv změnit, vždy však pouze na základě písemné omluvenky,
na které bude uvedený datum, čas a jméno dítěte, zda se jedná o změnu
pouze na jeden den nebo delší časový úsek + podpis zákonného
zástupce.
- Provoz zahájen 4.9. , čas odchodu dle zápisních lístků.
Školní jídelna
- výdej obědů 11:50 – 14:00 hodin
- provoz do 14:00 hodin
- žáci, kteří se ve školním roce 2017/2018 stravovali ve školní jídelně, jsou
automaticky od 4.9. přihlášeni na oběd
- odhlašování obědů a svačin je možné pouze ve školní jídelně nejpozději
dva dny předem, a to na email jídelna@zsjalubi.cz, případně telefonicky
na číslo 607 023 881. V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit
oběd daný den, nejpozději do 7:30 výše uvedeným způsobem.
V případě, že nestihnete oběd odhlásit, je možné, pouze v tento den,
odebrat oběd do přinesených nádob u vchodu pro cizí strávníky.
- v případě, že žák nebude odhlášen z oběda a oběd neodebere budou
k ceně stravenky započítány provozní náklady ve výši 25,- Kč
- stravování cizích strávníků – výdej do přinesených nádob přes ulici
- od 1. října budou opět nabídnuty svačinky, pokud se přihlásí alespoň
30 žáků, přihlášení je závazné na celý školní rok.
Svačiny je nutno přihlásit nejpozději do 17.9. u vedoucí ŠJ email:
jidelna@zsjalubi.cz nebo telefonicky 607 023 881
Školní speciální pedagog:
- V tomto školním roce působí ve škole speciální pedagog Mgr. Jana
Horáková. Konzultační dny po předchozí domluvě úterý a středa. Kontakt
na speciálního pedagoga email: jana.horakova@ zsjalubi nebo na
tel: 607 023 880
Projekty
- Škola je zapojena v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol. Děti cca.
dvakrát měsíčně dostanou dotované ovoce a zeleninu a neochucené
mléčné výrobky. O termínu a obsahu balení budete informováni
prostřednictvím školních stránek www.zsjalubi.cz v sekci projekty
- Projekt Vzdělávání s radostí z programu OPVV.

Zájmová činnost
- kroužky zajišťuje SVČ Klubko Staré Město, příspěvková organizace
- atletická školní přípravka – AC Slovácká Slavia Uh. Hradiště
Knihovna
- od října bude k dispozici v budově II.
- výpůjční doba pro žáky: úterý 13:00 – 14:00
- doporučený seznam četby a informace ke čtenářskému deníku najdete
na našich stránkách www.zsjalubi.cz v sekci dokumenty ke stažení
Náboženství
- 1.a 2. ročník pátek 5. vyučovací hodinu - zahájení 21.9.
- 3. ročník pátek 5. vyučovací hodinu
- 4. a 5. ročník pátek 12:50 – 13:35
Uvolňování dětí z výuky, pozdní příchody, organizační záležitosti
- V případě nepřítomnosti je nutné omluvit dítě nejpozději do tří dnů,
pozdější omluva není možná. Každá absence musí být omluvena
v žákovské knížce. V žákovské knížce musí být zapsáno nejpozději do
3 dnů po návratu.
- Dítě lze omluvit telefonicky pouze na čísle 607 023 880 budova I,
720 970 850 budova II nebo na email třídní učitelky
- Uvolňování dětí je možné pouze na základě písemné omluvenky, ve které
je uveden datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce (Napište,
prosím na lísteček, teprve následně do žákovské knížky). Žádáme
zákonné zástupce, aby žáci odcházeli po skončení vyučovací hodiny,
nikoliv v průběhu. Děkujeme. Příchody do vyučování v jeho průběhu jsou
samozřejmě možné (např. po návštěvě lékaře).
- Příchod na vyučování je nutný nejpozději 10 minut před vyučováním
v 7:45 hod.
- Zákonní zástupci byli upozorněni, že je budeme v případě opakovaných
pozdních příchodů dítěte do školy o problému informovat, může být
uděleno napomenutí, důtka.
- Děti nemůžeme ze školy ani ze školní družiny uvolňovat na základě
telefonátu nebo emailu. Vždy je nutná písemná omluvenka s datem,
hodinou a podpisem zákonného zástupce.

- Upozorňujeme zákonné zástupce, že střevní potíže, zánět spojivek, vši
také patří mezi infekční choroby a dítě nesmí do kolektivu.
- Žádáme zákonné zástupce, aby v případě výskytu vší u svého dítěte,
neprodleně informovali školu- zabrání se šíření. Dodržujte, prosím,
pokyny dle dokumentu - Problematika výskytu vší, který jste obdrželi
a podepsali. Informace k této problematice najdete i na stránkách školy.
- Zákonní zástupci podepisují svým dětem žákovské knížky jedenkrát za
týden.
- V žákovské knížce mají děti tabulku na výběry peněz, kde paní učitelka
podpisem zaznamená přijatou částku, aby měli rodiče kontrolu.
- Změny v rozvrhu najdete v žákovské knížce (listinné i elektronické). Je
nutno sledovat.
- Sledujte, prosím, aktuální informace na stránkách školy www.zsjalubi.cz
v elektronické i listinné žákovské knížce.
- Konzultačním dnem je čtvrtek – pro zákonné zástupce, kteří se nemohou
uvolnit dříve ze zaměstnání, jsou paní učitelky v tento den k dispozici i
v odpoledních hodinách. Konzultaci je nutné si vždy předem dohodnout
s konkrétní paní učitelkou –telefonicky, emailem.
- žádáme Vás, abyste se při absenci delší než 3 dny spojili s vyučujícími a
dohodli se na doplnění učiva
- předem známou absenci (dovolená, rodinné důvody, atd.) trvající týden
omlouvá třídní učitel, delší absenci ředitelka školy
Plavání
- V tomto školního roku bude jezdit plavat 1.,2.,3. třída. Plavecká výuka
bude probíhat II.pololetí ve čtvrtek. Zákonní zástupci byli srozuměni
s nutností velké samostatnosti dětí 2. a 3. tříd (nasazování čepice,
oblékání) a s vhodným oblékáním dětí dle počasí (přesuny plavecký
bazén – škola). Před zahájením plavecké výuky vyplní zákonní zástupci
způsobilost dítěte k plavecké výuce – obdrží v lednu.
- V případě, že dítě ze zdravotních důvodů nemůže navštěvovat povinnou
plaveckou výuku, zažádá zákonný zástupce ředitelku školy o uvolnění
z plavecké výuky, ke kterému přiloží vyjádření lékaře. Žádost ke stažení
na www.zsjalubi.cz nebo u ředitelky školy.

SRPŠ
- SRPŠ je spolek. Účelem spolku je dobrovolná pomoc a finanční podpora
rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jalubí, okres Uherské Hradiště.
Členy SRPŠ jsou všichni zákonní zástupci dětí, které jsou přijaty a
registrovány v Základní škole a Mateřské škole Jalubí, okres Uherské
Hradiště. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí dítěte/ žáka
do ZŠ a MŠ Jalubí, okres Uherské Hradiště. Roční členský poplatek je 200
Kč za dítě. Za každou třídu ZŠ a MŠ jsou voleni nejméně 2 zástupci do
výboru SRPŠ, kteří předávají informace z jednání ostatním zákonným
zástupců. Jednání se můžou účastnit všichni členové. Hlavními akcemi
SRPŠ jsou Mikuláš ve škole, Maškarní ples v Jalubí a Dětský den v Jalubí.
Všichni členové spolku ( tzn. Zákonní zástupci dětí z mateřské školy
a základní školy) se podílí na činnosti spolku. Žádáme Vás, abyste se
kontaktovali se zástupci Vaší třídy a pomohli při organizaci výše
uvedených akcí.
Spolupráce školy
- nadále budeme spolupracovat s poradenskými pracovišti
(KPPP Uherské Hradiště, SVP Help)
- budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Staré Město, kam po 5. ročníku
přechází žáci naší školy. Připraveny jsou společné srovnávací testy pro
žáky 3. třídy, společné dny a prezentace pro všechny ročníky.
O co Vás žádáme
- o pravidelné sledování aktuálních informací, které najdete na www.zsjalubi.cz,
informační nástěnce na zastávce naproti pošty, v žákovské knížce
- o včasný příchod dětí do školy – nejméně 10 minut před začátkem vyučování
- u mladších dětí o kontrolu pomůcek
- o včasné omlouvání absencí
- nenošení cenností a větších finančních částek dětmi do školy
- o řešení problému či nejasností společně s vyučujícím
- o pomoc při přípravě akcí pro děti
- o spolupráci se SRPŠ
- o důslednou kontrolu dětí a prevenci při výskytu vší
V případě, že žáci jezdí do školy na kole, nechávají kola uloženy v parku před
školou, nikoliv v areálu školy.

Úrazy
- žáci jsou pojištěni pro případ úrazu u pojišťovny Kooperativa
- žáci jsou povinni ihned hlásit každé poranění třídnímu učiteli nebo
jinému vyučujícímu
- pojistka může být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení
bolestného od lékaře a úraz bude řádně nahlášen ve škole
- pojištění řeší ředitelka školy Kateřina Kuntová
Akce a třídní schůzky:
- sběr papíru říjen, květen
- úvodní třídní schůzka 11.9.
- Dýňové odpoledne
- individuální třídní schůzky 22.11.-30. 11., 25.4.-3.5.
- 4.12.rozsvěcování stromku v Jalubí, Vánoční jarmark-dílničky
- Maškarní ples KD Jalubí
- 4.4. zápis do 1. třídy
- 6.5. Společné odpoledne ke Dni matek květen
Termíny prázdnin:
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve
středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny: 25.2. - 3.3.2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září
2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září
2019.

