Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka
Ralsko – Kuřívody
příspěvková organizace
IČO: 727 42 607, telefon: 487 898 150 - 4, www.skolakurivody.cz
skola.kurivodyseznam.cz

ZŠ a MŠ T. Ježka Ralsko Kuřívody

Nejdůležitější informace o škole pro rodiče a žáky:
Zřizovatel:

Městský úřad Ralsko – Kuřívody

Vznik právní subjektivity:
Ředitelka školy:

1.1.2003

Mgr. Ivana Švehlová
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Charakteristika školy
Škola v Kuřívodech byla slavnostně otevřena 17.11.1994, ve školním roce 2014/2015 jsme
oslavili 20. výročí existence školy.
Právní subjektivitu má škola od 1.1.2003.
Do školy docházejí děti a žáci z místních Kuřívod. Žáci z Ploužnice dojíždějí do školy
autobusem. Děti z MŠ se zdarma dovážejí do školy 2 auty zn. Ford.
Škola je malotřídní, integrovaná s mateřskou školou. Součástí školy je školní jídelna a školní
družina.
Vzdělávací program:
Od školního roku 2007/2008 se začalo na škole od 1.ročníku vyučovat dle ŠVP „TVOŘIVÁ
ŠKOLA“. V letošním školním roce 2016/2017 se všechny ročníky školy vyučují podle tohoto
programu, který byl přepracován a vstoupil v platnost od 1.9.2016 jako ŠVP „Tvořivá škola“
a „Tvořivá škola-

upravený“ (zpracovány minimální doporučené úpravy očekávaných

výstupů v rámci podpůrných opatření)

Počet učeben v ZŠ:
Počet oddělení v MŠ:
Počet odd. ve ŠD:

2
2
1

Počet žáků v ZŠ k 30.9.2016:
Počet dětí v MŠ:

23
38

(z 50 kapacitně povolených)
(ze 40 kapacitně povolených)

Na škole probíhá od 3. ročníku výuka anglického jazyka.
V roce 2017 bude nově probíhat zápis do 1. ročníku ZŠ až v měsíci dubnu a v měsíci květnu
( v termínu od 2. do 16.5.) zápis nových dětí do MŠ.

Na škole je pro žáky školy otevřeno 5 zájmových kroužků:
Keramický - vedoucí kroužku R. Němečková
Pěvecký - vedoucí kroužku L.Vrbová
Hra na flétnu – vedoucí kroužku J. Ondrejková
Taneční – vedoucí kroužku J. Hudáková
Výuka anglického jazyka – vedoucí kroužku M. Kubištová
Všechny vedoucí kroužků jsou zaměstnankyně školy

Vyučovací hodiny a přestávky:
1. 8.00 – 8.45
2. 9.00 – 9.45
3. 10.00 – 10.45
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30

15 min.
15 min.
10 min.
10 min.
10 min.

Škola se nachází v pěkném, oploceném areálu, kde jsou pro děti a žáky k dispozici
prolézačky, hřiště, pískoviště, dřevěné atrakce, doskočiště.
Každý rok se snažíme dle finančních možností pokračovat v modernizaci tohoto zařízení
a samozřejmě i o modernizaci vnitřního vybavení celé školy.
V letošním školním roce by škola měla dosáhnout v rámci dotačního programu – tzv.
Zjednodušené vykazování šablon na finanční prostředky, které umožní zvýšené finanční
prostředky na práci asistenta pedagoga, chůvu pro malé děti, DVVP a další aktivity školy.
Pro děti a žáky školy jsou zajišťovány po celý rok různé kulturní a sportovní akce, jezdíme na
výlety, do divadla, s dětmi nacvičujeme pro rodiče společně besídky, každý rok se
zúčastňujeme plaveckého výcviku.
Budeme se snažit získat i další peníze z EU – grantů. Chtěli bychom vybudovat za areálem
školy dopravní hřiště, které by mohly využívat i ostatní děti ve volnočasových aktivitách.

Telefonní spojení:
487 898 150 – ředitelka školy Mgr. Ivana Švehlová, 773636455
487 898 151 – MŠ
773 636 456 - MŠ
487 898 152 – kuchyň
773 636 457 – kuchyň
487 898 153 – vedoucí stravování + účetní školy
487 898 154 – ŠD - vychovatelka
Mailová adresa školy:
skola.kurivody@seznam.cz
webové stránky:
www.skolakurivody.cz

Seznam zaměstnanců školy

Jméno
Mgr. Ivana Švehlová
Bc. Jennifer Hudáková
Lenka Vrbová
Jaroslava Ondrejková
Lenka Dokoupilová
Martina Kubištová
Anna Andrlová
Renáta Němečková
Emílie Günterová
Lada Zárubová
Alena Janků
Šárka Šafránková
Jitka Procházková
Monika Taterová

V Kuřívodech dne 30.9.2016

funkce
ředitelka školy + třídní učitelka v I. třídě (1. a
2. ročník)
třídní učitelka ve II. třídě (3., 4., 5. ročník)
vedoucí učitelka MŠ + zástupkyně ředitelky
školy
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD
účetní
kuchařka (zaměstnanec MěÚ Ralsko)
kuchařka
vedoucí ŠJ
uklízečka
školnice

Mgr. Ivana Švehlová
ředitelka školy

