Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Lenka Lancová

Vychovatelka:

Telefon:
Provoz školní družiny:

Po - Pá
Po - Pá

Lucie Měrková
Silvie Pavlačková
Veronika Koželuhová
Bc. Martina Knotová
737 009 555

6:30 - 7:45
11:40 - 16:30

Co nabízí naše školní družina:
 Plynulý přechod dětí z prostředí
rodiny a mateřské školy
 Pocit bezpečí a zázemí
 Činnosti zohledňující momentální
psychický stav dítěte
 Partnerský přístup k dětem
 Motivaci dětí k rozvoji spontánních
i cílených aktivit
 Zdravé prostředí, každodenní
pobyt dětí venku
 Úzkou spolupráci a komunikaci
s rodiči
 POHODU, RADOST
A VSTŘÍCNOST

Školní jídelna
Telefon:
Výdej obědů:
Web:

576 514 064
11:00 - 13:00
www.zsmaratice.cz

Základní škola T. G. Masaryka
Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55

Chcete poznat
„ZDRAVOU ŠKOLU“?

Školní jídelna získala v červnu 2017
Certifikát „Zdravá školní jídelna“. Zajišťuje
stravování pro žáky a pracovníky základní
školy a pro cizí strávníky. Prioritou
je nabídnout kvalitní a pestrou stravu
s dostatkem ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb,
a tím napomáhá pozitivně ovlivňovat zdraví
dětí. Třikrát v týdnu je možnost výběru ze
dvou jídel – nabízí také bezmasá jídla.
Jídelna zajišťuje pravidelný pitný režim
a dopolední svačinky. Připravuje obědy pro
děti s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou.

Navštivte ZŠ T. G. Masaryka
v Uherském Hradišti – Mařaticích
U nás najdete:
 Respektování přirozených potřeb
žáka
 Partnerství žák – učitel – rodič
 Klidné a příjemné prostředí pro práci
a relaxaci
 Podporu sebevědomí dítěte
 Rozvoj samostatnosti, odpovědnosti,
iniciativy, získání návyků týmové
práce
 Cílevědomé odbourávání strachu

Informace o škole
Ředitelka školy: Mgr. Jana Uherková
Adresa:
1. máje 55
Mobil:
E-mail:
Web:

686 05 Uherské Hradiště
739 008 901
zsmaratice@zsmaratice.cz
www.zsmaratice.cz

Škola se nachází v krásné zahradě
s moderním sportovištěm. Jedná se o školu
rodinného typu, kterou navštěvují žáci l.
stupně. V současnosti má 11 tříd, ve kterých
je celkem 183 žáků a 5 oddělení družiny.
Vyučujeme podle školního vzdělávacího
programu „ Být zdravým ve zdravém světě“.
Škola je vybavena moderními
pomůckami pro výuku i odpočinek dětí
o přestávkách. Zařazováním celoškolních
projektových
dnů
vedeme
žáky
k aktivnějšímu přístupu k výuce, učíme je
spolupracovat na řešení problémů,
snažíme se o propojení výuky s reálným
životem.
Velký
důraz
je
kladen
na
prevenci
rizikového
chování,
environmentální výchovu, volnočasové
aktivity, na nápravu vývojových poruch
učení a příznivé sociální klima ve škole.
Pedagogický sbor:
Mgr. Eva Jurčíková
Mgr. Magda Kaláčová
Mgr Jiří Kopiště
Mgr. Veronika Lejsková
Mgr. Eva Martyčáková
Mgr. Hana Palánková
Mgr. Darja Sedláková
Mgr. Michaela Sehnalová
Mgr. Hana Somrová
Mgr. Eva Šnajdarová
Mgr. Jana Taláková
Mgr. Helena Tomaňová
Mgr. Petra Miklášová - školní psycholožka

Projekt podpory zdraví
Být zdravou školou znamená:
 Režim dne
přizpůsobujeme
potřebám dítěte
 Zařazujeme rituály
 Rozvíjíme
schopnosti žáků
spolupracovat a
respektovat práci
vlastní i druhých
 Vedeme žáky k toleranci a
ohleduplnosti k jiným lidem
 Klademe důraz na rozvoj osobnosti
 Učíme děti komunikovat, formulovat
jejich myšlenky
 Hodnotíme mírné pokroky a vývoj
dítěte
 Učíme žáky rozvíjet a chránit své
zdraví

Mimoškolní činnost
Škola věnuje velký prostor k naplnění
volného času svých žáků. Každoročně
pořádáme sportovní, kulturní a společenské
akce pro děti i jejich rodiče. Nabízíme dětem
různé zájmové kroužky pod vedením rodičů,
pedagogů.
Přehled kroužků:








Mařaťánek (folklorní krožek)
Fotograficko – tvořivý kroužek
Výtvarný kroužek
Šachový kroužek
Sportuj ve škole
Zdravotní Tv
Street dance, Hip - hop

V naší škole je možné navštěvovat také kroužky
vedené lektory DDM Šikula:
- Andromeda
- Keramika

