
Základní a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, 
 Školní 105, 747 31 Chlebičov  
 

Informace pro rodiče – školní rok 2021/22 

Počet žáků v ZŠ:  61                Počet dětí v MŠ: 56                 Počet dětí v ŠD: max. 60 

Počet pedagogů: 12                Počet správních zaměstnanců: 4         Asistent pedagoga: 1 

Adresa:  ZŠ a MŠ Chlebičov, příspěvková organizace 
 Školní 105 
 747 31 Chlebičov 
 IČ: 71 002 006 
 e-mail: reditelka@skolachlebicov.cz 
 www.skolachlebicov.cz 
Telefon: 553 76 45 86 – ZŠ mob: 739 479 811 
 553 76 45 94 – MŠ  mob. 724 390 687 
 

Školská rada pracuje ve složení: Mgr. Manfred Hubálek – zástupce zřizovatele 

  Mgr. Irena Hrubá – zástupce pedagogů 
  Jana Nováková – zástupce rodičů 
 

Jednatelkou Klubu rodičů je paní Zuzana Onderková. Klub rodičů se podílí zejména na 

přípravě vánočního prodeje a maškarního karnevalu pro děti. Plánovaný příspěvek do fondu 
Klubu rodičů pro školní rok 2021/22 je 500, 00 Kč. Z fondu jsou hrazeny výlety a kulturní akce. 
O příspěvku se bude hlasovat na plenární schůzi rodičů 5. října 2021. 

Organizace školního roku 2021/22: 
 
Začátek školního roku 2021/22 1. 9. 2021 

Podzimní prázdniny 27. -29. 10. 3021 

Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2022 

Vyučování začne 3. 1. 2022 

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 

Jarní prázdniny 21. 2. – 27. 2. 2022 

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022 

Školní rok 2022/23 začíná 1. 9. 2022 

 

Školní družina: 
Do školní družiny můžete své dítě přihlásit během prvního týdne školy. Přihlašovací lístky 
budou rozdány třídní učitelkou první den školy.  
Ve středu 1. září 2021 nemají žáci zajištěné obědy, vyučování končí v 9,00 hodin. Školní 
družina bude v provozu do 15,00 hodin. Mladší žáci, kteří nepůjdou do družiny a budou 
chtít jít domů sami po skončení v 9,00 hodin, by měli mít lístek od rodičů, že mohou jít 
sami domů. 
Provoz školní družiny je od čtvrtku 2. 9. 2021 v těchto hodinách. 
Ranní družina:   6, 30 –  7, 45 
Odpolední družina: 11,45 – 16, 30 
Počet oddělení:  2       Maximální kapacita:  60 dětí 

mailto:skola.chlebicov@seznam.cz
http://www.skolachlebicov.cz/


Základní a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, 
 Školní 105, 747 31 Chlebičov  
 

Vedoucí vychovatelka: Zuzana Slavíková Vychovatelka: Eva Vinárková 

 
Školní družina bude mít 2 oddělení. Je bezúplatná. Děti budou trávit čas v odděleních školní 
družiny,  v tělocvičně, na hřišti, v učebnách. Pro školní rok 2021/22 připravujeme tyto 
kroužky. Flétnu, keramiku, pohybový kroužek, badminton, počítače, florbal.  Keramika je za 
poplatek za materiál – 250,- Kč na pololetí. Zájmové kroužky ve školní družině začnou 
pracovat od října. Do konce září je možné své dítě do kroužků přihlásit. Přesný rozpis kroužků 
bude zveřejněn během prvního týdne v září. Do kroužků mohou chodit i děti, které do školní 
družiny nechodí. 
Ve škole bude probíhat placený kroužek angličtiny jazykové školy Hello vždy v úterý. 
  

Náboženství: 
Nepovinným předmětem je výuka Náboženství. Ta bývá vždy ve středu. Přesný rozpis hodin 
pro přihlášené žáky bude upřesněn během prvního týdne v září.  
 

Školní jídelna: 
Obědy pro děti z naší školy a školky zajišťuje Zařízení školního stravování Opava, příspěvková 
organizace, Otická 2678/23, Organizační útvar Šrámkova 6. 
Vedoucí ZŠS: Dagmar Dubcová tel: 724 831 492 
Jídelníček je vyvěšen v jídelně, na informační nástěnce ve vestibulu školy, rovněž je k dispozici 
na internetové adrese: www.skolnijidelny.cz  
Přihlášky ke stravování obdrží děti první den školy a budou se přihlašovat u paní školnice 
Levákové. Je proto žádoucí, aby děti od 2. třídy věděly, zda se budou stravovat ve školní jídelně 
a od kterého data, aby toto mohly nahlásit paní školnici. Provozní řád ZŠS obdrží děti 
s přihláškou stravování. Odhlašování obědů probíhá telefonicky na čísle: 601 565 071 paní 
Klepková, účetní ZŠS nebo emailem sramkova6.ucetni@skolnijidelny.cz , a to vždy do 12,00 
hod předcházejícího dne. Je žádoucí, abyste platbu za obědy hradili trvalým příkazem z účtu. 
Informace ke školnímu stravování Vám poskytne zařízení školního stravování: 601 565 071 
paní Klepková, účetní ZŠS nebo emailem sramkova6.ucetni@skolnijidelny.cz 
 

Mateřská škola: 
Mateřská škola sídlí na Komenského ulici 213, má 2 třídy. Provoz MŠ je od 6,15 do 16,15 hod.  
Vedoucí učitelka :  Bc. et. Bc. Jana Borunská tel: 553 764 594    mob: 724 390 687 
 

Základní škola: 
Vyučování v základní škole probíhá podle vzdělávacího programu „ Škola zábavou i prací“. 
S obsahem tohoto dokumentu se můžete seznámit v sekci dokumenty na webových 
stránkách školy. Vyučujeme převážně z učebnic Nová škola Brno a SPN Praha. Ve školním 
roce 2021/22 budeme vyučovat v pěti třídách. 
Vedení ZŠ a MŠ: 
Ředitelka: Mgr. Milena Široká  
Učitelky ZŠ: Mgr. Irena Hrubá Vaňková  - 1. třída 
 Mgr. Miroslava Banovcová – 2. třída 
 Mgr. Adriana Benšová – 3. třída 
 Mgr. Nikola Silberová – 4. třída 
 Mgr. Hana Seidlová – 5. třída 

http://www.skolnijidelny.cz/
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Asistent pedagoga: Bc. Klára Klímková  
Vychovatelky: Zuzana Slavíková 
 Eva Vinárková 
Učitelky MŠ: Bc. et. Bc. Jana Borunská 
 Kateřina Novotná 
 Bc. Petra Bialasová 
 Veronika Kerlinová 
Školní asistent v MŠ: Petra Konečná 
Školnice:  Margita Leváková- ZŠ 
 Lucie Klímková  MŠ 
Správní zaměstnanci: Andrea Blahetková – ZŠ 
 Petra Otlíková – MŠ 
 
Podepsané kornouty pro prvňáky můžete nosit od pondělí 30. 8. 2021 vždy v dopoledních 
hodinách nebo po domluvě s paní školnicí Levákovou tel. 720257046. 
 

Organizace prvního týdne školy:  
středa 1. 9. 2021 
8,00 – slavnostní zahájení před školou, v případě deště v TV 
8,20 – přesun do tříd, přivítání ve třídách, přihlášení do školní družiny a školní jídelny 
9,00 – ukončení vyučování  
čtvrtek 2. 9. 2021 a pátek 3. 9. 2021 
1. třída 8,00 – 10,00 vyučování, žáci odchází do ŠD nebo domů s rodiči  
2. -5. třída vyučování od 8,00 do 11,40, oběd a ŠD  
Na oběd budou žáci chodit postupně po třídách, aby nedošlo k míchání skupin ve školní 
jídelně. 
Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhu ve všech třídách. 
 

Výuka plavání: 
Výuka plavání zajišťuje Plavecká škola Šupinka Kravaře. Výuka plavání probíhá v 10 lekcích. 
Začíná od úterý 7. 9. a končí 16. 11. 2021. každé úterý pro 1. až 5. třídu a přihlášené děti 
z MŠ od 9,00 do 10,00 hod. a od 10,00 do 11,00 hod. podle rozpisu tříd. 
Výuka je hrazena z rozpočtu školy.  
 

Sběr druhotných surovin: 
Sběr starého papíru – dvakrát ročně (podzim a jaro) - výtěžek slouží dětem k nákupu sešitů a 
pomůcek, dává se do třídního fondu každé třídy, prvních 10 nejlepších sběračů se vyhodnotí 
a odmění věcnými cenami. Podzimní sběrová akce proběhne v polovině září. 
Sběr hliníku / jen plechovky od nápojů/ – celoročně do konce května – výtěžek se použije 
k nákupu pomůcek k ekologické výchově. 
Sběr vršků z Pet lahví – bude upřesněno na začátku školního roku – vršky se odevzdávají 
dětem se zdravotním postižením, kterým slouží k nákupu kompenzačních pomůcek. 
 
 
 



Základní a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, 
 Školní 105, 747 31 Chlebičov  
 

ESF: 
V rámci evropských strukturálních fondů jsme zapojeni do projektu Vzájemné vzdělávání a 
osobnostní rozvoj pedagogů a žáků III.  
 

Ovoce do škol a mléčné svačinky: 
Žáci dostávají v rámci těchto projektu ovoce a zeleninu a neochucené mléko zdarma a 
mohou si objednat dotované ochucené mléko. Zajišťuje paní školnice. 
 

Školní řád: 
Se školním řádem se můžete seznámit na internetových stránkách školy v sekci dokumenty. 
Jeho listinná podoba je k nahlédnutí ve  vestibulu školy a na 1. třídní schůzce v září se svou 
třídní učitelkou školní řád projednáte také. Součástí školního řádu je i klasifikační řád. 
 

Třídní schůzky: 
Společné třídní schůzky probíhají jednou až dvakrát ročně podle potřeby, dále pak 
individuální pohovory rodičů třikrát ročně podle plánu práce ZŠ. Termín 1. schůzky rodičů 
prvňáků bude upřesněn třídní učitelkou. 
 

Celoroční plán práce ZŠ bude vyvěšen po projednání na 1. pedagogické radě na 

informativní nástěnce pro rodiče ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. 
 

Těšíme se na další spolupráci během školního roku 2021/22 


