Základní škola a Mateřská
Mate ská škola
Tábor – Měšice,
šice, Míkova 64

Zpravodaj
2017 - 2018

Organizace školního roku 2017/2018

Prázdniny:
začátek školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

4.9.2017
26.10. a 27.10. 2017
23.12.2017 – 2.1.2018, vyučování začne 3.1.2018
2. 2.2018
5.3. – 11.3.2018
29.3. a 30.3. 2018
2.7.2018 – 31.8.2018

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Pedagogické rady
úvodní pedagogická rada
1. čtvrtletní pedagogická rada
2. čtvrtletní pedagogická rada
3. čtvrtletní pedagogická rada
4. čtvrtletní pedagogická rada

31.8.2017
16.11.2017
25.1.2018
19.4.2018
21.6.2018

Schůzky rodičů
1. třídní schůzka
2. třídní schůzka
3. třídní schůzka

21.9.2017
16.11.2017
19.4.2018

Pravidelné konzultace pro rodiče
1. konzultace
2. konzultace

leden 2018 dle domluvy
červen 2018 dle domluvy

Zákonní zástupci si mohou telefonicky domluvit individuální konzultaci.
Vedení školy si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů.
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Základní údaje o škole
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice
Míkova 64, 391 56, Tábor-Měšice

Kontakty:
e-mail základní školy:
e-mail mateřské školy:
internetové stránky:

zs.mesice@volny.cz
ms.mesice416@volny.cz
www.zsmesice.cz
www.materskeskolky.cz

tel.základní školy, Míkova 64:
tel.školní družiny, Míkova 43:
tel.mateřské školy, Míkova 416:
tel.školní jídelny, Míkova 416:

Ředitelka školy:
Vedoucí učitelka předškolního zařízení:
Vedoucí školní jídelny:
Školnice:
Členové školské rady:

Zřizovatel:

381 253 340, 774 741 187 (ředitelství)
770 141 555 (omlouvání nepřítomnosti žáků)
381 254 710, 778 764 790
381 252 898, 778 764 789

Mgr. Hana Saláková
Mgr. Ivana Bakešová
Ladislava Trepáčová
Lenka Maleninská
Karel Šíp, zástupce města Tábora
Mgr. Věra Komzáková, zástupce města Tábora
Mgr. Jana Junková, zástupce rodičů
Bc. Eva Šišková, zástupce rodičů
Mgr. Renáta Stradová, zástupce pedagogů
Mgr. Olga Jůzová, zástupce pedagogů

Město Tábor
Žižkovo nám.2
390 01 Tábor
místostarostka: Ing. Michaela Petrová, telč.: 381 486 135
vedoucí OŠMaT: Ing. Radomír Kouba, tel.č.: 381 486 291

Nadřízený orgán pro odvolání ve správním řízení:

Krajský úřad Jihočeského kraje
OŠMT
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor:
ul. Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 851, 602 181 423,
vedoucí pracoviště: Mgr. Julie Bláhová, tel.: 381 252 851, 381 211 795, 603 351 153
e-mail: poradna.tabor@pppcb.cz
www: http:/www.pppcb.cz
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Pedagogičtí pracovníci základní školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Hana Saláková
Mgr. Renáta Stradová
Mgr. Olga Jůzová
Mgr. Zdena Olivová
Mgr. Eva Foralová
Mgr. Miluše Borkovcová
Alena Kratochvílová
Ludmila Kuberová
Miloslava Benediktová
Mgr. Radka Kubínová
Mgr. Lenka Macháčková

Třídnictví
ředitelka školy
třídní učitelka, 1. třída
třídní učitelka, 2.třída
třídní učitelka, 3.třída
třídní učitelka, 4.třída
třídní učitelka, 5.třída
vychovatelka ŠD, AP
vychovatelka ŠD, AP
asistentka pedagoga,
vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Počet žáků
18
19
19
25
21
1.od. ŠD, 3.tř.
2.od. ŠD, 3.tř.
2. třída
3.od. ŠD
1. třída
5. třída

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Ivana Bakešová
Libuše Noháčová
Alena Kubů
Dana Veřtátová
Pavla Němečková

Pracovní náplň
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistentka pedagoga

Počet dětí
28, 1.oddělení
1. oddělení
27, 2.oddělení
2. oddělení
2. oddělení

Provozní zaměstnanci
Provozní zaměstnanci
Dita Dvořáková
Lenka Maleninská
Martina Minichthalerová
Ladislava Trepáčová
Zuzana Kukačová
Iveta Macounová
Jindřiška Navrátilová

Pracovní zařazení
účetní
školnice
domovnice-uklízečka
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Pracoviště
základní a mateřská škola
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
školní jídelna
školní jídelna
školní jídelna

Organizace vyučování
Vyučování začíná v 8:00 hodin, škola je otevřena od 7:40 hodin. Pro děti ve školní družině je
budova ráno otevřena od 6:10 do 7:40 hodin.
Vyučovací hodiny
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina

8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
10:00 – 10:45
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
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Stručný profil školy
Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice jako právní subjekt slučuje od 1.1.
2003 základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. ZŠ je školou s prvním stupněm. Celé
zařízení tvoří tři budovy, které se nacházejí v poklidné vilové části Měšic a jsou od sebe
vzdáleny zhruba 100 m. Od roku 2006 je naše škola zapojena v síti Zdravých škol a
Tvořivých škol, v roce 2012 získala certifikát Škola přátelská dětem s alergiemi a astmatem.
V bezprostřední blízkosti základní školy je dětské hřiště, které bylo v červnu 2017za
finanční podpory JK (v rámci Jihočeských grantových programů) a města Tábora
zrekonstruováno. Okolí mateřské školy tvoří rozlehlá školní zahrada, která v roce 2008 prošla
rozsáhlou modernizací.
Od února 2010 je v provozu nová tělocvična a výdejna jídla pro žáky ZŠ. Od září 2011
jsou prostory tělocvičny pronajímány různým sportovním klubům. Nově vzniklé prostory by
se měly stát kulturním a společenským centrem Měšic.
Naše základní škola má v současné době 5 tříd se 102 žáky, 3 oddělení školní družiny
se 72 žáky. V hlavní budově Míkova 64 jsou 3 třídy, ředitelna, sborovna, na odloučeném
pracovišti Míkova 43 probíhá od května 2017 celková rekonstrukce budovy, kde vzniknou
samostatné prostory ŠD a 3 třídy. Žáci 1. až 5. ročníku se vyučují podle ŠVP „Učíme se,
žijeme vzájemně a spolu“. Žákům 1. a 2. třídy nabízíme formou odpoledních půlhodinek
výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované pedagožky.
Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace
ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna
se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v
družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu „EU – peníze
školám“ byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve
všech pěti třídách, dále byla rozšířena počítačová technika v odborné učebně o dalších 13
notebooků.
V rámci projektu „Nauč mne správně komunikovat“ (Podpora logopedické prevence)
byla do 1. třídy MŠ nainstalována interaktivní tabule, která je využívána nejen k zlepšení
komunikačních schopností dětí MŠ. V listopadu 2016 byla pořízena i do druhého oddělení
MŠ interaktivní tabule.
Projekty a doplňkové aktivity
V letošním školním roce se zúčastní plaveckého výcviku žáci 2. a 3. třídy. Ve 4.
ročníku probíhá dopravní výchova na táborském dopravním hřišti. Vedle těchto aktivit pořádá
škola pro žáky řadu doplňkových vzdělávacích akcí, např.: návštěva Divadla O. Nedbala
v Táboře, exkurze do Planetária v Českých Budějovicích, Hasičského integrovaného
záchranného sboru v Měšicích, Zdravotnické záchranné služby v Měšicích, Školního statku
v Měšicích, výukové programy zaměřené na EVVO, výstavy drobného zvířectva, historické
poznávací vycházky do okolí, školní výlety.
Náš ŠVP vychází z plnění veškerých klíčových kompetencí předepsaných RVP, důraz
je kladen na komunikační dovednosti, osobnostní, mediální, multikulturní a environmentální
výchovu. Do výuky jsou vhodným způsobem zařazovány metody a formy práce sdružení
„Tvořivá škola“. V rámci plnění ŠVP jsou ve výuce realizovány následující projekty: „Týden
zdraví“ (Zdravá výživa, Dětská práva, Slušné chování), „Žijeme v EU“, „Naše město“,
„Týden Země“, v rámci mediální výchovy „Co je to reklama“, „Jak se tvoří časopis“ (žáci 5.
tř. vydávají školní časopis Měšičáček), celoškolní projekt „Zdravé zuby“, „ Zdravá 5“
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(internetový projekt prevence obezity), „Hravě žij zdravě“, žáci 5. třídy se účastní
celorepublikových testů Kalibro. V rámci projektu „Zdravá škola“, do kterého je naše
organizace od roku 2006 zapojena, proběhly projekty „Normální je nekouřit“, „Dětství bez
úrazů“. Ve spolupráci s CEV Ochrana fauny ČR byly realizovány různé výukové programy.
Od května 2010 je naše škola připojena na server pro podporu studentů „Proskoly.cz“,
kde jsou k dispozici testy dětských schopností, které mohou děti plnit i doma pod dohledem
svých rodičů. Testy jsou určeny nejen ke zjišťování úrovně jednotlivých typů inteligence, ale
mohou se současně používat i k procvičování. Pro předškoláky a jejich rodiče máme
připravený projekt „Než půjdu do školy“, kde se děti seznámí formou her a netradiční výuky,
jak to bude vypadat, až nastoupí do první třídy. Rodiče získají cenné informace, co je třeba
zvládnout, než jejich děti usednou do školních lavic.
Ve spolupráci s rodiči byl v prosinci 2000 založen při naší základní škole Klub rodičů,
který pracuje při Unii rodičů ČR. Jeho veškeré aktivity spočívají v pomoci škole při
materiálním zajištění některých akcí, např. sběr pomerančové kůry, Den dětí, mikulášská
nadílka, Den slabikáře, školní kola recitační a pěvecké soutěže, školní výlety…
Organizace již několik let spolupracuje s měšickou samosprávou, která se snaží
základní i mateřské škole pomoci při realizaci akcí nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Tradičně
mezi společné akce patří lampionový průvod u příležitosti založení ČR, rozsvícení vánočního
stromu v Měšicích, turisticko-cyklistický výlet rodičů a dětí „Putování za čarodějnicí“, Den
dětí.

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny: Ladislava Trepáčová, tel.č. 381 252 898, 778 764 789
Kuchařky: Zuzana Kukačová, Iveta Macounová, Jindřiška Navrátilová
Vývařovna je uzpůsobena pro přípravu obědů pro děti mateřské školy a žáky základní
školy, zaměstnance všech součástí školního zařízení. Svačiny jsou připravovány pouze pro
děti MŠ. Odhlašování obědů i svačin se provádí vždy jeden den předem do 12:00 hodin.
Neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti. Každý čtvrtek je na
našich webových stránkách vyvěšen jídelníček na následující týden.
Pro žáky ZŠ je zajištěn pitný režim formou čaje, který je do budov školy rozvážen ze
školní jídelny. V ZŠ je realizován projekt „Školní mléko“, žáci mohou pětkrát týdně odebírat
dotované mléčné výrobky a v rámci projektu „Ovoce do škol“ dostávají všichni žáci
pravidelně různé druhy ovoce, zeleniny, ovocné nápoje, …
Cena oběda se řídí věkovou kategorií dítěte, žáka.
Děti v MŠ
3 – 6 let: přesnídávka 8,-Kč, oběd 18,- Kč, svačina 8,- Kč
7 let: přesnídávka 8,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 8,- Kč
Děti v ZŠ
7 – 10 let: oběd 23,- Kč
11 – 14 let: oběd 26,- Kč
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Školní družina
Vychovatelky: Ludmila Kuberová, Alena Kratochvílová, Miloslava Benediktová,
tel.: 770 141 555.
Provoz školní družiny je od 6:10 do 16:15 hodin. Výjimečně mohou přijít děti do ranní
družiny v 6:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, případná nepřítomnost musí být
rodiči řádně omluvena.
Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné přihlášky. Tiskopisy jsou
k dispozici u vychovatelek ŠD.
Úplata za ŠD se hradí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 18. dne v měsíci. Výše
úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. Úplata může být snížena nebo prominuta, bližší
podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy –
informace na ředitelství školy.
Kapacita ŠD je omezena na maximální počet 72 žáků, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD
stanovuje vedení školy.
Kroužky školní družiny: dovedné ruce, sportovní, dramatický, půlhodinky s anglickým
jazykem
Kroužky základní školy: zdravotnický, anglického jazyka, pěvecký, půlhodinky
s internetem, minivolejbal

Mateřská škola
Vedoucí učitelka Mgr. Ivana Bakešová, tel.: 381 254 710, 778 764 790
Učitelky: Libuše Noháčová, Alena Kubů, Dana Veřtátová
Asistentka pedagoga: Pavla Němečková

Předškolní zařízení se skládá ze dvou budov, učebního křídla a hospodářského pavilonu.
Učební křídlo tvoří dvě oddělení, která mají vlastní šatnu, sociální zařízení a hernu.
V bezprostřední blízkosti MŠ se nachází rozlehlá plně vybavená školní zahrada, která byla v
roce 2008 zmodernizována. MŠ pracuje podle vlastního ŠVP „Je nám spolu dobře“, vychází
z přirozených potřeb dítěte. V mateřské škole funguje bohatá mimoškolní a zájmová činnost,
které se mohou přímo účastnit rodiče dětí. K nejzajímavějším patří Kouzelná noc, piknik na
školní zahradě, besídka pro rodiče, zdobení vánočního stromečku, Den dětí,…
Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:15 hodin. MŠ má dvě třídy, v každé je zapsáno 28
žáků, celkem dochází do MŠ 56 dětí, což je nejvyšší možný počet zájemců o předškolní
vzdělávání.
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Přijímání dětí do MŠ
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let, výjimečně mladší.
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ stanovuje vedení školy.
Dítě, které je zapsané v MŠ, je nutné v době jeho nepřítomnosti omluvit zákonnými zástupci.
V den jeho nepřítomnosti je možno odebrat oběd i svačinku. Další dny se jídlo odhlašuje.
Nepřítomnost dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, omlouvají zákonní zástupci
v souladu se zněním školního řádu MŠ.
Úplata za školské služby v MŠ se hradí v měsíčních splátkách, výše úplaty je stanovena na
300,- Kč za měsíc. Platí ji i děti, které nechodí každý den. Děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky po dobu jednoho roku úplatu nehradí. Úplata může
být snížena nebo prominuta, bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou
stanoveny zvláštní směrnicí školy, informace na ředitelství školy.

Postup při úrazu žáka ve škole
Školním úrazem je úraz, který se stal ve škole v době organizované výuky a o přestávkách
nebo na školou pořádaných akcích. Školní úraz není ten, ke kterému došlo cestou do školy a
ze školy.
Postup při úrazu – postižený okamžitě hlásí úraz příslušnému učiteli nebo jinému
pedagogovi, který zajistí následující postup. Podle závažnosti zranění jsou informováni
zákonní zástupci žáka, popř. dle potřeby přivolána lékařská pomoc. Všechny úrazy jsou
zapsány v Knize úrazů. Jestliže došlo v souvislosti s úrazem aspoň k jednodenní
nepřítomnosti ve škole, je nutné vyplnit Záznam o úrazu. Při nároku na bolestné obdrží
zákonný zástupce posudek o bolestném, který po vyplnění lékařem odevzdá zpět ve škole.
Zaslání dokumentů pojišťovně Kooperativa a.s. zajišťuje škola.

Ztráta a poškození věci
V souladu se školním řádem nosí žáci do školy pouze věci potřebné k výuce. Škola
nedoporučuje nosit do školy příliš velké finanční obnosy, cennosti. Žáci byli upozorněni, aby
neodkládali peníze nebo jiné cenné věci (např. mobilní telefony) v šatnách školy.
Pokud dojde k prokázané ztrátě, vyplní se tiskopis, který je k dispozici v ředitelně školy.
K vyplnění tiskopisu je nutné předložit doklad o koupi věci. Pokud tomu tak není, je možné
napsat čestné prohlášení o ceně. Částka se amortizuje, posuzuje se i stáří věci. Toto vše
posuzuje likvidátor pojišťovny (Kooperativa a.s.).
Ztráty jsou hrazeny jen v tom případě, pokud se ztratily z uzamčené třídy nebo šatny.
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Výtah ze školního řádu
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců jsou dány Školským zákonem č.561/2004
Sb.,§ 21,22
1. Práva žáků
-

právo na vzdělání a účast na výuce v souladu se ŠVP
vyjadřovat vlastní názor ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím
na život a práci ve zdravém prostředí

2. Práva zákonných zástupců
-

rodič má právo na informace o svém dítěti
má právo na návštěvu školy, konzultace s třídním učitelem a ředitelem
volit a být volen do školské rady
má právo pracovat v Klubu rodičů při ZŠ

3. Povinnosti žáků
-

-

účastnit se výuky podle rozvrhu hodin
chovat se tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků
s vybavením odborných učeben mohou žáci manipulovat pouze za přítomnosti učitele
na školním hřišti je zakázáno lézt po konstrukcích, ničit vybavení
děti a žáci dodržují zásady kulturního chování, pravidla hygieny a bezpečnosti
je zakázáno nosit do školy oblečení a předměty, které propagují zakázaná hnutí,
rasismus, fašismu,…
žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Škola nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných
věcí, obzvláště mobilních telefonů, tabletů, žáci je mohou mít ve škole pouze na
vlastní nebezpečí. Mobilní telefony mohou žáci používat pouze o přestávkách, při
vyučování je musí mít vypnuty;
žák je povinen hlásit ihned jakýkoliv úraz nebo ztrátu věci vyučujícímu, třídnímu
učiteli nebo vedení školy
žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy
škody způsobené úmyslně hradí viník

Nepřítomnost žáka jsou povinni rodiče (zákonní zástupci) z důvodu bezpečnosti
omluvit nejpozději do 8:00 hod. dne, kdy vznikla.
Znění celého školního řádu je k dispozici na internetových stránkách naší školy nebo
ve vstupní hale obou budov ZŠ.
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