VIII. ŠKOLSTVÍ
A. Školní rok 2009/2010
1. Základní škola a mateřská škola Hluboké Mašůvky
Ve školní budově č.p. 157 je v přízemí umístěna mateřská škola, kterou navštěvovalo
ve dvou odděleních celkem 27 dětí. Byla v provozu od 7,00 do 15,30 hodin.
Základní škola, umístěná v prvém poschodí školní budovy, byla jednotřídní s celkovým
počtem 13 žáků ve čtyřech ročnících. Při škole pracoval počítačový kroužek se 7 žáky,
dramatický s 13 žáky, kroužek dovedných rukou se 13 žáky a kroužek hry na flétnu
navštěvovali 4 žáci.
Všichni žáci byli přihlášeni k docházce do školní družiny, která byla v provozu od 7,00
do 7,45 hod. a od 11,45 do 15,30 hod.
Škola připravila pro žáky různé kulturní, výchovné a sportovní akce: besedu
s policistou, vystoupení kouzelníka, mikulášskou nadílku, vánoční besídku, Týden dětské
knihy, Den dětí, exkurzi do planetária, návštěvu u Policie ČR ve Znojmě. Mateřská i základní
škola měly předplatné do Jihomoravského divadla ve Znojmě. Na besedě pro důchodce a na
oslavě Dne matek předvedly děti kulturní pořad. Školní výlet se pro nepřízeň počasí
neuskutečnil.
Počty žáků Základní školy v jednotlivých ročnících:
1. ročník:
3 hoši
1 dívka
celkem 4 žáci
2. ročník:
1 hoch
3 dívky
4 žáci
3. ročník:
1 hoch
1 dívka
2 žáci
4. ročník:
2 hoši
1 dívka
3 žáci
1. – 4. ročník:
7 hochů
6 dívek
13 žáků
Všech 13 žáků postoupilo do vyššího ročníku, 6 žáků prospělo s vyznamenáním,
žáků prospělo, v chování bylo 12 žáků hodnoceno 1. stupněm, 1 žák byl hodnocen
stupněm.
Žáci 4. ročníku přešli ve školním roce 2010/2011 do Základní školy Kravsko.
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2. Ve šk.r. 2009/2010 ukončili základní školu:
Bořilová Eva
pokračuje: Obchodní akademie Znojmo
Fruhwirt Marek
Střední odb. škola Znojmo, Alšova ul.
Hřebeský Petr
Obchodní akademie Znojmo
Nevím Patrik
Střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná ul.
Tomek Ladislav
Střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná ul.
Svoboda Tomáš
Střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná ul.
3. Ve školním roce 2009/2010 ukončili docházku střední školy:
Kniknerová Jaroslava
Obchodní akademie Znojmo
4. Promovali na vysokých školách:
Ing. Stehlík Josef
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno,
Fakulta lesnická a dřevařská, obor: dřevařství
Bc. Kroupa Martin
Palackého univerzita Olomouc,
Filosofická fakulta - Katedra sociologie a
andragogiky, obor: sociologie a andragogika
Mgr. Illková Monika
Palackého univerzita Olomouc,
Filosofická fakulta – Katedra sociologie a
andragogiky, obor: sociologie a andragogika
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Mgr. Illková Věra

Palackého univerzita Olomouc,
Pedagogická fakulta, obor: učitelství odborných
předmětů pro zdravotnické školy

B. Školní rok 2010/2011
1. Mateřská škola
Protože se zvýšil počet dětí zapsaných k docházce do mateřské školy, byla v minulém
školním roce rozšířena mateřská škola o další třídu. Učitelkami jsou Blanka Jilková a Pavlína
Procházková, která dojíždí z Kravska, uklízečkou je Eva Bořilová.
Provoz je od 7,00 do 15,30 hodin, odpoledne je společný se školní družinou.
Pro školní rok 2010/2011 bylo k docházce přihlášeno 30 dětí, které byly rozděleny do
dvou oddělení:
1. oddělení: SLUNÍČKA
Vyučuje: Blanka Jilková
1. Dokulilová Natálie
3. Dvořák Václav
5. Frič Marek
7. Klouda Petr
9. Kúřil Lukáš
11. Přichystalová Markéta
13. Vyklický Jakub

2. Dvořák Aleš
4. Dvořáková Adéla
6. Frýdlová Eva
8. Krula Štěpán
10. Okoš Jiří
12. Vodák Jakub

2. oddělení: KUŘÁTKA
Vyučuje: Pavlína Procházková
1. Pinkavová Tereza
2. Kamarádová Lucie
3. Fričová Miriam
4. Kulhánková Monika
5. Šalamoun Michal
6. Holinská Sofie
7. Kazderová Nikol
8. Hellmanová Natálie
9. Matoušek Maxmilián
10. Dvořák Filip
11. Tondlová Nikol
12. Volingerová Natálie
13. Blaha Matyáš
14. Krejčí David
15. Holubcová Nela
16. Freyová Alena
17. Okošová Hana
2. Základní škola:
Základní škola má i nadále jednu třídu se čtyřmi ročníky.
Počet žáků v ročnících:
hoši
dívky
celkem
1. ročník:
6
1
7
2. ročník:
2
1
3
3. ročník:
1
3
4
4. ročník:
1
1
2
1. – 4. ročník:
10 hochů
6 dívek
16 žáků
Školní družina:
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Školní družinu, která má jedno oddělení, navštěvují všichni žáci. Provoz je ráno od 7,00 do
7,45 hodin, odpoledne od 11,45 do 15,30 hodin.
Zaměstnanci školy:
ředitelka:
učitelka:
vychovatelka:
školnice:

Mgr. Hana Gürtelschmidtová
Mgr. Alena Kratochvílová
Hana Dohnalová
Bronislava Holinská

- dojíždí ze Znojma
- dojíždí ze Znojma
- Hlub. Mašůvky
- Hlub. Mašůvky

3. Školská rada
Ve školním roce jsou členy školské rady při Základní škole Hluboké Mašůvky:
Předsedkyně:
Ing. Markéta Řeřuchová
- za rodiče
Členové:
Karel Krula
- za zřizovatele
Mgr. Dana Bořilová
- za veřejnost
Mgr. Andrea Hellmanová
- za rodiče
Mgr. Alena Kratochvílová
- za pracovníky školy
Hana Dohnalová
- za pracovníky školy
4. Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny a kuchařkou je Jana Szczurková. Připravuje stravu pro děti
mateřské školy, žáky základní školy, zaměstnance školy a pro přihlášené občany, převážně
důchodce.
Počet odebíraných jídel a poplatky – podle stavu v měsíci září 2009:
Poplatek:
Počet strávníků:
Mateřská škola:
Přesnídávka + oběd
21,00 Kč
14
Přesnídávka + oběd + svačina
26,00 Kč
16
Základní škola:
Žáci – oběd:
17,00 Kč
16
Zaměstnanci – oběd:
19,00 Kč
8
Ostatní strávníci – oběd:
47,00 Kč
23

5. Seznam žáků základních škol ve školním roce 2010/2011:
Základní škola Hluboké Mašůvky:
1. ročník:
Báša Petr
Ďurišová Anna
Grégr Ondřej
Havlena Robin
Kúřil Lukáš
Řeřucha Tomáš
Tondl Daniel

2.ročník:
Hamza Tomáš

Jiné školy:
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Dvořáková Hana

ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
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Kulhánková Ivana
Zahrádka Ladislav

3. ročník:
Fričová Natálie
Ondrovčáková Nikola
Raputa David
Řeřuchová Kristýna

4. ročník:
Krula Šimon
Zahrádková Veronika

Procházková Eliška
ZŠ Přímětice:
Vodica Daniel

ZŠ Znojmo, Pražská:
Plíšková Eliška
ZŠ Přímětice:
Svoboda Marek
ZŠ Kravsko:
Dlouhý David
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Němeček Ondřej
Dvořáková Jana
ZŠ Kravsko:
Brázdová Pavla
Křivánek Lukáš
Slonek Pavel

Základní škola Kravsko:
5. ročník:
Hamzová Tereza
Vodák Patrik
Vodák Petr

ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Procházková Karolína
ZŠ Znojmo, Jubilejní park:
Pospíchal Ladislav

6. ročník:
Bořil Josef
Fruhwirtová Michaela
Hellmanová Dominika
Hřebeský Lukáš
7. ročník:
Brázdová Vendula
Dočekalová Aneta
Kamarád Filip
Kotlán Oldřich
Nevímová Aneta
8. ročník:
Brázdová Simona
Stehlíková Milena
Dobíšková Vendula
Tašlmar Miroslav

ZŠ Přímětice:
Čučková Lenka

ZŠ Znojmo, Vídeňská ul.
Jeřábek Kryštof

9. ročník:
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Bloudíčková Gabriela
Dlouhá Aneta
Dvořák Jiří
Slonek Jaroslav

ZŠ Přímětice:
Švarcová Sabina
Drozd David
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Hanáčková Denisa

6. Základní škola Kravsko
Většina žáků, kteří ukončili docházku do ZŠ Hluboké Mašůvky, přechází do dalších tříd
Základní školy Kravsko. Jejím zřizovatelem je Obec Kravsko.
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu v 9 třídách celkem 181 žáků. Byli
celkem z 11 obcí, a to: Dobšice, Hluboké Mašůvky, Kasárna, Kravsko, Mramotice,
Olbramkostel, Pavlice, Plenkovice, Vranovská Ves, Znojmo a Žerůtky.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Kravsko:
Mgr. Marie Ludvíková
ředitelka školy
Mgr. Simona Jakešová
zástupkyně ředitele
Mgr. Miroslava Pešková
tř. uč. 1. třídy
Mgr. Dana Hasprová
tř. uč. 2. třídy
Mgr. Eliška Kubáčová
tř. uč. 3. třídy
Mgr. Rudolf Podsedník
tř. uč. 4. třídy
Mgr. Blanka Vocílková
tř. uč. 5. třídy
Mgr. Radmila Neumanová
tř. uč. 6. třídy
Mgr. Karel Fischer
tř. uč. 7. třídy
Mgr. Vladimír Padrta
tř. uč. 8. třídy
Mgr. Břetislava Melušová
tř. uč. 9. třídy
Mgr. Alena Šefčíková
učitelka II. stupně
Jana Vocílková
učitelka II. stupně
Marie Kubišová
vychovatelka ŠD
Mgr. Jana Valihrachová
učitelka
Pro některé předměty má škola vybaveny odborné učebny: pro informatiku, hudební
výchovu, biologii, německý jazyk, anglický jazyk a tři multimediální učebny.
Na škole jsou již několik roků realizovány dva projekty financované z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky: "Digitální zpracování výuky jako
pomocník v přípravě žáků na vyučování" a projekt nazvaný "Návrat k tradicím Kravska a
okolí". Od 1. září 2010 je nově realizován projekt "Nové příležitosti v ZŠ Kravsko" v rámci
grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Evropské unie peníze školám.
Mezi priority školy patří počítačové vybavení, výuka informatiky, využívání výukových
programů, výuka cizích jazyků, tvorba vlastních výukových programů, sportovní vyžití žáků a
jejich všestranná zájmová činnost.
Základní škola Kravsko vydává "Školní noviny". Na osmi stranách formátu A5
informují žáky - a jejich prostřednictvím také rodiče - o všech významných akcích školy.
V rubrice "Žáci s nejlepším prospěchem" byli v čísle 02/2010 uvedeni kromě jiných
také žáci naší obce, navštěvující ZŠ Kravsko. Byli to:
Třída 1.A - Veronika Valášková
průměr známek: 1,00
5.A - Michaela Fruhwirtová
1,00
5.A - Dominika Hellmanová
1,00
8.A - Jaroslav Slonek
1,00
9.A - Eva Bořilová
1,18
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7. Ve školním roce 2010/2011 se připravovali na své povolání
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních
družstev, Znojmo, Přímětická 1812/50:
1. ročník:
Školová Michaela
hotel-turismus
4. ročník:
Vítek Roman
automechanik
Školová Jana
hotel-turismus
Střední odborná škola technická a střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná 6:
1. ročník:
Nevím Patrik
elektrotechnik
Svoboda Tomáš
karosář
Tomek Ladislav
elektrotechnik
2. ročník:
Švarc Ondřej
elektrotechnik
Nástavba:
1. ročník:
Drozd Vladimír
podnikání
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19:
1. ročník:
Fruhwirt Marek
agroturistika
Holinská Karolína
cukrář
2. ročník:
Tůmová Edita
kuchař - číšník
Kamarádová Nikola
kuchař
Valášková Nikola
cukrář
3. ročník:
Řiháček Patrik
opravář zemědělských strojů
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4
Osmileté gymnázium:
4. ročník:
Škutek Richard
7. ročník:
Nečasová Klárka
Šestileté gymnázium:
1. ročník:
Nečasová Pavlína
4. ročník:
Němečková Tereza
Čtyřleté gymnázium:
4. ročník:
Malcová Gabriela
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Pontassievská 3/5:
3. ročník:
Jelínková Aneta
předškolní a mimoškolní činnosti
4. ročník:
Tůmová Jana
Obchodní akademie Znojmo, Přemyslovců 4:
1. ročník:
Bořilová Eva
Hřebeský Petr
4. ročník:
Sedláčková Lucie
Jelínek Robin
informatika v ekonomice
Střední zdravotnická škola Znojmo, Jana Palacha 8:
3. ročník:
Kniknerová Andrea
Nástavbové studium:
2. ročník:
Bořil Adam
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Garance, lyceum Znojmo, Jarošova 14:
2. ročník:
Josef Veselý

pozemní stavitelství

Stavební průmyslovka Znojmo, Jarošova ul.:
1. ročník:
Jeřábek Pavel
Střední škola sociálně-právní, Moravské Budějovice
3. ročník:
Stehlíková Marie
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo:
1. ročník:
Kniknerová Jaroslava
účetnictví a fin. řízení podniku
2. ročník:
Kniknerová Lucie
ekonomika veřejné správy a soc. služeb
Integrovaná střední škola Brno:
3. ročník:
Tomášek Jan
4. ročník:
Čučka Michal

obor: obráběč kovů
obor: autotronik

Hotelová škola Boskovice:
1. ročník:
Douchová Zuzana
Jihočeská univerzita České Budějovice:
4. ročník:
Krejčí Tomáš
Masarykova univerzita Brno:
3. ročník:
Malcová Markéta
5. ročník:

Bořil Ondřej

Fakulta zemědělská, obor: biologie
Ped. fakulta, obor: speciální pedagogika,
český jazyk + dějepis
Lékařská fakulta - obor: zubní lékařství

2. ročník navazujícího magisterského programu:
Bc. Jilková Blanka
Sociální pedagogika a volný čas
Bc. Komendová Petra
Filozofická fakulta, obor: hudební věda
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno:
4. ročník:
Bc. Nováková Marie
Zahradnická fakulta, obor zahradnictví
2. ročník navazujícího magisterského programu:
Bc. Komendová Dagmar
Fakulta provozně ekonomická,
obor: manažersko ekonomický
Univerzita Palackého Olomouc:
4. ročník:
Bc. Kroupa Martin

Univerzita Karlova Praha:
3. ročník:
Krulová Tereza

Filosofická fakulta - Katedra sociologie a
andragogiky, obor: sociologie a andragogika

Pedagogická fakulta: dějepis + německý jazyk

Česká zemědělská univerzita Praha:
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5. ročník:

Bc. Sabolová Martina
Podnikání a administrativa
Dva semestry 4. ročníku absolvovala na stipendijním pobytu v Turecku.

Vysoká škola ekonomická Praha:
5. ročník:
Bc. Novák Tomáš
Vysoké učení technické Brno:
3. ročník:
Kamarádová Hana
České vysoké učení technické Praha:
Doktorské studium:
Ing. Krula Lukáš

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta informačních technologií, obor:
informační technologie

Fakulta dopravní: technika a technologie
v dopravě a spojích, obor: letecká doprava

8. Žáci ZŠ Kravsko uspěli v televizní soutěži
Počátkem měsíce června se čtyřčlenné družstvo Základní školy Kravsko zúčastnilo
v Ostravě natáčení televizní soutěže Bludiště. V ní se utkají vždy dvě čtyřčlenná družstva a
vítězné postupuje do dalšího kola. Prvním soupeřem družstva Kravska byli žáci Základní školy
v Hnojníku, nad nimiž zvítězili. Jako vítězové postoupili do dalšího kola, v němž vyhráli nad
ZŠ Blansko a čekalo je další kolo, v němž se utkali se ZŠ Horní Lideč. I tentokrát byli úspěšní,
ale to byl i konec v této soutěži, protože podle regulí se družstvo může zúčastnit pouze třikrát.
Lepší už prostě nemohli být.
Je potěšitelné, že členem vítězného družstva ZŠ Kravsko byl náš občan Marek Fruhwirt,
dalšími pak jeho spolužáci z 9. třídy: Dominik Šubrt, Karolína Vocílková a Martin Pavelka.
Vítězné tažení kraveckých žáků mohli zájemci sledovat 17. září, 24. září a 1. října
odpoledne na programu České televize.
9. Účast ve výtvarné soutěži
Michaela Fruhwirtová, žákyně 6. třídy ZŠ Kravsko, obsadila 2. místo ve výtvarné
soutěži „Talíř plný malování“, která se konala v rámci festivalu Znojemský hrozen.
10. Nový sportovní areál v Kravsku
V minulém roce byla dokončena přestavba sportovního hřiště při Základní škole
v Kravsku na moderní sportovní areál. Objekt má běžecké dráhy s tartanovým povrchem, sektor
pro skok daleký a pro vrh koulí, uvnitř oválu je hřiště pro malou kopanou. Součástí areálu je
víceúčelové hřiště pro házenou, tenis, volejbal a basketbal, které se dají osvětlit. Objekt je
oplocen a je osázen 700 kusy dřevin.
Celá stavba trvala čtyři měsíce a prováděla ji firma PROSTAVBY a.s., BRNO. Celkové
výdaje činily 8 297 831 Kč, z toho 7 670 733 Kč zaplatila Regionální rada JIHOVÝCHOD
společně s Evropskou unií a 627 098 Kč zaplatila obec Kravsko.
Areál je ve dnech školního vyučování využíván do 15,00 hodin mateřskou a základní
školou Kravsko. Od pondělí do pátku v době od 15,00 do 19,00 hodin a dále o víkendech v době
od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 19,00 hodin je zdarma volně přístupný veřejnosti.
Slavnostní otevření nového areálu se konalo v neděli 30. května.
11. Na studijní pobyt v Turecku vzpomíná Bc. Martina Sabolová
Ondokuz Mayıs Univerzity, Samsun, Turecko 21. 9. 2009 – 11. 6. 2010
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Pokud bych v úvodu měla popsat, jak jsem se dostala k „nápadu“ odjet studovat do
Turecka, tak bych se musela vrátit o rok a půl zpět. V té době na naší mateřské fakultě České
zemědělské univerzity Praha probíhala výběrová řízení programu Lifelong Learning
Programmes Erasmus, což je program financovaný Evropskou unií a českým Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy pro podporu studentské mobility. V té době jsme jako studenti
čtvrtého ročníku měli v podstatě poslední možnost vyjet studovat v rámci tohoto programu.
Bylo to rozhodnutí ze dne na den, s tím, že nám bylo nabídnuto volné místo v tureckém
přímořském letovisku nebo na severu Dánska. Rychle jsme si našli informace o těchto místech
a rozhodli se pro teplejší Ondokuz Mayıs University v Samsunu v Turecku.
Pět měsíců do odjezdu uběhlo jako voda a najednou jsme stáli na letišti ve Vídni s kufry
sbalenými na půl roku a letělo se. Z České zemědělské univerzity nás bylo vysláno celkem pět
studentů. První dny nebyly moc růžové, najednou jsme byli, ač v pěti lidech, sami v úplně cizím
městě, cizí zemi, celý první týden bylo deštivo a navíc byl konec svátku Ramadán, což
znamená, že všichni odjeli slavit konec muslimského půstu domů, univerzita i všechno okolo
bylo naprosto vylidněné a uzavřené. Po čtyřech dnech nastal obrat, ujala se nás naše
koordinátorka, se kterou jsme vyřešili administrativní věci i studijní kurzy. První měsíc jsme
byli ubytováni všichni Erasmus studenti v mezinárodním hotelu v kampusu univerzity, potom
jsme si ale s pomocí našich nových tureckých kamarádů našli byt kousek od centra města a
v podstatě na pláži (koupat jsme se mohli do konce října, cesta domů ze školy kolem moře po
písečné pláži bylo něco opravdu úžasného) a hlavně jsme mohli využít vybavenou kuchyň a po
měsíci si uvařit něco typicky českého, byť z tureckých ingrediencí.
Nyní se dostávám k jídlu, kapitola sama o sobě, ale jen krátce. Všechno bylo jiné a ze
začátku opravdu zvláštní – hlavně jejich kombinace jídel – hovězí kousky masa s bramborem,
jako příloha rýže a jako bonus se ke všemu zakusuje „chleba“ (spíš naše veka), ve školní jídelně
se jedlo zásadně lžící a vidličkou, nože jsme tam nepotkali, nicméně jiný kraj jiný mrav, zvykli
jsme si a musím říct, že turecká kuchyně je opravdu bohatá a výborná – hovězí kebab, kuřecí
döner dürum , skopové köfte, speciálně pro naši černomořskou oblast typické Hamsi-malé
rybičky obalované v těstíčku a osmažené, výborná obdoba evropské placky s masovou směsí
lahmacun, ke všemu jejich vždy čerstvý chleba, k pití ayran – něco mezi kyškou a jogurtem, ke
všemu jídlu byl většinou zdarma zeleninový salát a hlavně vždy a všude čaj – taky zdarma.
Typický černý, silný, s dvěma kostkami cukru, servírovaný v malých typických čajových
skleničkách s malinkou lžičkou.
Hlavním důvodem našeho pobytu bylo studium, takže se vrátím zpět k univerzitě.
Ondokuz Mayıs Univerzity (v překladu Univerzita 19.května - což se váže k samotné historii
Samsunu, kdy se právě na 19. května roku 1919 vylodil v Samsunu Mustafa Kemal Atatürk a
začala revoluce, která dala vznik republiky) je 6. největší univerzita v Turecku, kde studuje
přibližně 30 000 studentů. My Češi jsme byli zapsáni na Agriculture Faculty, Department of
Economy, zůstali jsme tam nakonec dva semestry, takže jsme museli získat 60 kreditů – což
znamenalo 12 předmětů: Turkish Language, English Language for Academical Purposes,
Agriculture Development Policy, Econometrics, Linear Programming, Social Research
Methods, CAT-CAM Applications in Agricultures Machinery, International Trade Policy …
Jako všechno, bylo i odlišné studium, přístup profesorů i prostředí školy jako takové, žádný
rozvrh, žádný plán, hlavně nikam nespěchat a bez čaje by to nešlo. Každopádně i přes zdlouhavé
samostudium doma jsme všechny projekty a zkoušky nakonec zvládli.
Další velkou kapitolou v našem tureckém pobytu bylo cestování. Naprostá svoboda a
možnost navštívit všechna místa, o kterých jsme doposud jen četli nebo slyšeli, to bylo něco
neuvěřitelného. Především musím říct, že v Turecku je na naše poměry všechno hrozně daleko,
ale cestovat 12 – 16 hodin nebyl vůbec problém, hlavně díky novým a vybaveným autobusům,
kterých je v každém městě opravdu hodně, dálkové autobusy nabízely občerstvení, někdy i
polštáře, televize u každého sedadla zvlášť, stevard, který se o vás staral celou dobu, byl
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samozřejmostí a cenově to bylo dostupné, takže jak jsme měli pár dní volno, tak jsme vyráželi.
Hned po prvních dvou týdnech pobytu jsme byli pozváni na konferenci do Mersinu, kde jsme
strávili pět dní, konference byla na téma European Identity. Na konci října jsme se vydali
s ostatními zahraničními studenty do Cappadocie – skalní oblasti, uprostřed Turecka, kde je
nepopsatelně nádherná příroda a krajina. Odtud jsme vyrazili na výlet do Istanbulu, který jsem
si tak zamilovala, že jsem se tam jela podívat ještě dvakrát. Na začátku prosince jsme vyrazili
na jihozápad do Izmiru, odkud jsme se zajeli podívat do slavného antického města Efesos a na
dům, kde údajně strávila poslední dny života Panna Maria. Dalším úžasným výletem bylo
Pamukkale – bílá travertinová jezírka, s čistou, přírodně teplou vodou.
Program jsme měli opravdu plný, najednou byly Vánoce, tedy u nás, v Turecku tento
svátek nemají, takže jsme museli improvizovat, vyrobit si adventní věnec, upéct cukroví ze
surovin tam dostupných a oslavit si je po svém. Po zkouškách, na konci ledna jsme skoro měsíc
strávili doma a 28. února jsem se už hrozně těšila vrátit se do Samsunu zpátky na letní semestr.
Ten probíhal v tempu ještě hektičtějším, protože jsme toho chtěli poznat a stihnout co možná
nejvíc. Na univerzitě nám vyšli vstříc s rozvrhem, hodiny jsme měli jen od pondělí do středy,
na zbytek týdne jsme se vždy někam vydali. V dubnu jsme znovu navštívili Istanbul a jeho
největší památky: Topkapı Palace, Aya Sofia, Blue Mosque, Dolmanbahce Palace, fotbalový
zápas Galatasaray – Diarbakırspor (kde mimo jiné hrál i náš Milan Baroš, díky němuž se Česká
republika dostala do povědomí snad všech Turků), Prince´s Islands a hlavně Grand Bazaar.
Poté jsme se vydali na jih od Istanbulu do městečka Çanakkale a do Troji, po stopách Ilias a
Odysei i se slavným Trojským koněm. V květnu jsme podnikli výpravu na úplný jih, do turisty
známé Antalye a do Adany a v červnu jsme se vydali po pobřeží Černého moře do centra
čajových plantáží Rize, Trabzonu a pak dál na východ do Gruzie. Byla to naše poslední, nejdelší
a asi nejpůsobivější cesta, kde jsme procestovali opravdu celou Gruzii, od severu na jih, od
západu na východ, stavěli sněhuláky na horách a leželi na pláži u moře, po dlouhé době opět
jedli vepřové maso a pili vodku, která stála jako u nás voda.
Turecko je opravdu země neomezených možností a tak dlouhý pobyt mi naprosto
vyvrátil můj názor na tuto zemi a na její obyvatele, který jsem před tím měla. Přivezla jsem si
spoustu krásných věcí, fotek nespočetně, potkala jsem spoustu úžasných lidí, ale hlavně mi
zůstaly nezapomenutelné zážitky a krásné vzpomínky.
12. Možnosti vzdělávání na středních školách a na vysoké škole na Znojemsku
Školy speciální
MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, Horní Česká 15
Speciální škola Znojmo, Veselá 8
Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova 21
Škola poskytuje přihlášeným žákům výcvik v oborech hudebních (největší zájem je o hru na
klavír), výtvarných, tanečních a literárnědramatických.
Školy střední a vyšší odborné
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4
- Čtyřleté studium pro žáky, kteří ukončili 9. třídu základní školy.
- Šestileté studium, pro žáky kteří absolvovali 7 tříd základní školy.
- Osmileté studium pro žáky z 5. tříd základní školy.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Jana Palacha 8
- Zdravotnický asistent - pro absolventy základních škol čtyřletý obor zakončený maturitní
zkouškou.
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- Pro absolventy středních škol vzdělávání v oboru vyšší odborné školy.
- Diplomovaná všeobecná sestra - tříletý obor zakončený absolutoriem.
Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo, Přemyslovců 4
Čtyřleté studium s maturitou:
Obchodní akademie - odborné ekonomické studium,
Informační technologie - odborné specializované studium,
Ekonomické lyceum - všeobecné odborné studium
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních
družstev Znojmo, Přímětická 50
- Tříleté učební obory: automechanik, truhlář, kuchař - číšník, kadeřník, prodavač (školné 350
Kč měsíčně).
- Čtyřleté studijní obory s maturitou: podnikání, obchod a služby, kosmetika, hotelnictví a
turismus (školné 600 Kč měsíčně).
- Dvouleté nástavbové denní studium: společné stravování, vlasová kosmetika, podnikání
(školné 600 Kč měsíčně).
- Tříleté nástavbové dálkové studium: podnikání (školné 600 Kč měsíčně).
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19
Po sloučení Střední odborné školy Alšova 15 a Středního odborného učiliště Dvořákova
19 poskytuje tato škola vzdělání v oborech učebních i maturitních.
Škola na Alšově ulici vyučuje obory ukončené maturitní zkouškou:
Agropodnikání, Přírodovědné lyceum.
Škola na Dvořákově ulici vyučuje obory zakončené závěrečnou zkouškou:
cukrář, kuchař-číšník, prodavač, pekař, opravář zemědělských strojů, zahradník, zahradnické
práce.
Absolventi všech oborů mají možnost doplnit si vzdělání s maturitou v nástavbovém studiu
oboru Podnikání - formou denního i dálkového studia.
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná 6
Škola nabízí zájemcům 9. tříd tříleté obory: zedník, instalatér, elektrikář, truhlář,
zámečník, obráběč kovů, autoelektrikář, autoklempíř, tesař.
Žáci z 9. tříd speciálních škol se mohou vyučit v tříletém oboru: zednické práce,
zednické práce a údržba.
Dvouleté nástavbové maturitní studium: podnikání.
Čtyřletý maturitní obor: elektrotechnika.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Pontassievská 3
Ve školním roce 2010/2011 otevírala obory: Gymnázium - osmileté, Gymnázium - čtyřleté,
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná
činnost, Pedagogické lyceum.
Střední soukromá škola GARANCE Znojmo, Jarošova 14
Střední odborná škola Podyjí Znojmo, Jarošova 14
- Denní studium: správce informačních systémů, stavebnictví.
- Dálkové studium: veřejnosprávní činnost, stavebnictví.
Soukromá vysoká škola ekonomická
Na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě si již potřetí odnesli studenti
vysokoškolský diplom s titulem bakalář. V letošním roce skládalo státní závěrečné zkoušky
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140 studentů, z nichž 110 bylo úspěšných, zbývající budou mít šanci při opravném termínu.
V současné době studuje na škole na osm stovek studentů v bakalářském studiu ve
Znojmě a v Praze, kde má škola svoji filiálku.
Od školního roku 2010/2011 nabízí škola i možnost magisterského studia v anglickém
jazyce, a to ve spolupráci s univerzitou v maďarském Györu. Cena školného za semestr činí
800 euro.
Střední školy v Moravském Krumlově
Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168
- Čtyřleté studium pro žáky, kteří ukončili základní školu.
- Osmileté studium pro žáky, kteří ukončili 5. třídu základní školy.
Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel Moravský Krumlov,
Klášterní 127
- Čtyřleté studium s maturitou: ekonomika a podnikání, technické lyceum, autotronik.
- Tříleté studium s výučním listem: strojní mechanik, mechanik opravář motorových vozidel,
truhlář, kovář a podkovář, opravář zemědělských strojů, kuchař - číšník, umělecký kovář a
zámečník, pasíř.
- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: kovářské práce, strojní výroba,
opravářské práce, stravovací a ubytovací služby.
- Dvouleté nástavbové denní studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů:
podnikání.
13. Klesají počty studentů středních škol
V současné době nastává pokles počtu žáků, proto se na většině odborných středních
škol a dokonce i na části gymnázií nekonaly přijímací zkoušky. Školy si tak vybíraly své
budoucí žáky jen podle známek na vysvědčení ze základní školy.
Pokles počtu vycházejících žáků se projevil i slabým zájmem, nebo dokonce i
naprostým nezájmem o některé učební obory. Ve školním roce 2010/2011 se do 1. ročníků
nepřihlásili žádní zájemci do oborů: kovář, řezník a prodavačka.
Na českých školách se používá pětistupňová klasifikace. Stejný způsob používá např.
Slovensko a Rakousko.
Obrácené hodnocení s pěti stupni má Rusko, Srbsko, Slovinsko, Portugalsko,
Makedonie, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko.
Šestistupňovou klasifikaci má Německo, obrácenou šestistupňovou používá Bulharsko,
Polsko a Švýcarsko.
Desetistupňovou klasifikaci mají v Belgii, Francii, Holandsku, Itálii, Řecku nebo
Španělsku.
Před časem některé naše školy využívaly možnosti slovního hodnocení žáků, ale tento
způsob se všeobecně neprosadil.
14. Nové písmo Comenius Script
Ve školním roce 2010/2011 se na osmdesáti základních školách začalo pokusně
ověřovat nové písmo. Jedná se o písmo, které je při psaní bez složitých tvarů, kliček a
napojování, jakési polotiskací. Po jeho zvládnutí by děti měly psát rychleji, estetičtěji a čitelněji.
15. Zkouška státní maturity
Ministerstvo školství rozhodlo, že ve školním roce 2010/2011 budou na středních
školách státní maturity. Aby se ověřilo, jak jsou tyto maturity náročné, konala se v pondělí 11.
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října generální zkouška. Účast škol byla dobrovolná, celostátně se z 1 278 přihlásilo do akce 1
225 škol s 223 000 studenty. V Jihomoravském kraji to bylo 130 škol.
Studenti si vyzkoušeli dva povinné předměty, u kterých si vybrali základní nebo vyšší
obtížnost. Cílem generálky bylo otestovat celkovou organizaci maturity a odhalit případné
nedostatky.
Po vyhodnocení výsledků bylo konstatováno, že třetina studentů neuspěla, nejhorší
výsledky byly v matematice.
16. Roste počet občanů s vysokoškolským vzděláním
Za poslední roky se výrazně zvýšil počet občanů Hlubokých Mašůvek s dokončeným
vysokoškolským vzděláním, jak dokazuje porovnání za léta 2000 a 2010.
Přehled počtu občanů, kteří měli vysokoškolský titul:
Titul:
Rok 2000
Rok 2010
Ing.
Petr Němeček
Miloslav Čamek
Jiří Malec
Ladislav Vaněk ml.
Josef Stehlík ml.
Lukáš Krula
David Matoušek
Kateřina Nucová
Markéta Řeřuchová
Stanislava Tomková ml.
Libor Radkovský
Jana Valová
Jana Krejčí
Hana Hájková
Ivan Tomášek
Aleš Záviška
Jarmila Eliášová ml.
MUDr.

Jiřina Němečková

Jiřina Němečková Hesová
Bohumila Bartoňová
Milena Páleníková
Marta Pšejová
Milena Klodnerová

RNDr.

Věra Illková

Věra Illková

Mgr.

Ludvík Tichý
Libuše Šimečková
Ladislav Frey

Miloslav Čamek
Andrea Hellmanová
Monika Illková
Věra Illková ml.
Ivana Vaňková
Lenka Malcová
Dana Bořilová
Lucie Pláňková
Jana Kamarádová
Pavlína Jourová
Eva Jordánová ml.
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Jindřich Hujňák
Miloslav Kroupa
Renáta Škutková
MVDr.

Radomír Dykast

Radomír Dykast
Dalibor Boháč

JUDr.

Helena Bořilová

Helena Bořilová

Bc.

Miloslav Kroupa

Martin Kroupa
Zbyněk Frey
Martina Sabolová
Lenka Petrželová
Dagmar Komendová
Petra Komendová
Pavla Petrželková
Blanka Jilková ml.
Tomáš Novák
Hana Tomková
Marie Nováková
Libor Plíšek
Stanislava Auerová
Jana Dvořáková
Milan Sedláček
Aleš Záviška

DiS

Ladislav Krob
Jiří Kroupa
Veronika Kroupová
Eva Bořilová
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