2012 - VIII. ŠKOLSTVÍ
A. Školní rok 2011/2012
1. Mateřská škola
Mateřská škola měla dvě třídy. Učitelkami byly Blanka Jilková st. a Bc. Blanka
Jilková ml., uklízečkou Eva Bořilová.
Provoz byl od 7,00 do 15,30 hodin, odpoledne společný se školní družinou.
V 1. oddělení SLUNÍČKA bylo zapsáno 15 dětí, ve 2. oddělení KUŘÁTKA bylo 16
dětí.
Děti Mateřské školy navštěvovaly:
logopedické chvilky
5 dětí
veselá flétnička
8 dětí
2. Základní škola:
Pracovníci školy:
ředitelka:
učitelka:
učitelka:
vychovatelka:
školnice:

Mgr. Hana Gürtelschmidtová
Mgr. Alena Kratochvílová
Mgr. Dana Freyová
Hana Dohnalová
Bronislava Holinska

Základní škola měla jednu třídu se čtyřmi ročníky.
Počet žáků v ročnících:
hoši
dívky
1. ročník:
5
3
2. ročník:
5
0
3. ročník:
2
1
4. ročník:
1
2
1. – 4. ročník:
13 hochů
6 dívek

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

celkem
8
5
3
3
19 žáků

Třída byla v hlavních předmětech matematika a český jazyk rozdělena do dvou skupin:
1. a 3. ročník, 2. a 4. ročník. Ostatní předměty byly vyučovány společně.
Během školního roku odešli 2 žáci 4. ročníku. Při závěrečném hodnocení všichni žáci
prospěli, celkem 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci obdrželi pochvalu za prospěch.
V chování byli všichni žáci hodnoceni 1. stupněm.
Školní družina:
Do školní družiny, která měla jedno oddělení, byli zapsáni všichni žáci. Provoz byl ráno
od 7,00 do 7,45 hodin, odpoledne od 11,45 do 15,30 hodin (od 14,00 hodin společně i pro MŠ).
Žáci Základní školy navštěvovali zájmové kroužky:
počítačový
9 žáků
dramatický
10 žáků
dovedné ruce
15 žáků
hra na flétnu
6 žáků

Úspěchy žáků:
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Atletické závody v Kravsku
7. června se v Kravsku konal atletický mítink Zlatá čtyřka. Žáci soutěžili v těchto
disciplínách: skok daleký, skok vysoký, běh na 50 m, 200 m a 400 m, štafetový běh.
Žáci ZŠ Hluboké Mašůvky získali čtyři medaile: Eva Frýdlová – 1. místo ve skoku vysokém,
Tomáš Řeřucha – 2. místo a Robin Havlena 3. místo ve skoku dalekém, Tomáš Hamza 3. místo
v běhu na 400 m.
Plavecký výcvik
Žáci zdejší školy se také v letošním roce zúčastňovali plaveckého výcviku v městských
lázních ve Znojmě. Nejlepší absolventi plaveckého výcviku z 29 základních škol byli zařazeni
do okresního přeboru v plavání, kterého se dne 13. června zúčastnilo 165 plavců. Přeboru se
zúčastnila také žákyně 4. ročníku zdejší školy Kristýna Řeřuchová, která ve své kategorii
obsadila 2. místo.
Kulturní a sportovní akce pořádané školou:
Slavnostní zahájení školního roku, Vystoupení kouzelníka Duo Waldini, Netradiční
halloweenové dny (výroba dýňových strašidel, hry, soutěže), Den naruby, Enkaustické obrázky
(malování horkým voskem), Vystoupení divadla Barborka z Brna: Veselé pohádky z čertovy
zahrádky, Vánoční pečení perníčků, Mikulášská nadílka, Tradice a zvyky vánočních svátků,
Den otevřených dveří, Maškarní merenda, Matematická soutěž „Klokan“, Velikonoce ve škole
(zdobení kraslic, velikonoční výzdoba), Den vítězství (beseda se žáky), Den dětí (kreslení na
chodníku, opékání špekáčků, hry), Beseda s kronikářem, Školní olympiáda, Školní superstar
(soutěž ve zpěvu o nejlepšího zpěváka každé třídy), Týden zdraví, Dnes učím já a Den bez
učitele (den spojený se sebekázní), Slavnostní zakončení školního roku.
Žáci vystoupili s programem na besedě s důchodci (vánoční pásmo), na slavnosti vítání
dětí do života a na oslavě Dne matek. Škola měla předplatné do divadla ve Znojmě na
představení: Skřítek Skříňáček, O Smolíčkovi, Velryba Lízinka, Velbloud, ryba, slepice.
V měsíci květnu se žáci zúčastnili školního výletu do ZOO Jihlava.
Do programu přispívajícímu ke zdraví dětí byl zařazen odběr mléka a ovoce a zajištěn
pitný režim. O velkých přestávkách byl žákům umožněn pobyt na školním dvoře.
3. Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 26. ledna během dopoledního vyučování byl proveden zápis žáků do 1.
ročníku pro příští školní rok a současně probíhal "den otevřených dveří". Do 1. ročníku byli
zapsáni tři žáci, další čtyři děti se hlásí do jiných škol.
4. Školská rada
Školská rada při Základní škole Hluboké Mašůvky byla ustavena v tomto složení:
Z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Alena Kratochvílová učitelka
Hana Dohnalová
vychovatelka
Z řad zástupců zřizovatele:
Mgr.Dana Freyová
Karel Krula
Z řad zákonných zástupců žáků:
Mgr. Andrea Hellmanová
Ing. Markéta Řeřuchová
Předsedkyní školské rady byla Ing. Markéta Řeřuchová.

5. Rodičovské sdružení

2

Předsedkyní Rodičovského sdružení je ing. Markéta Řeřuchová, pokladníkem Jana
Hamzová. Sdružení každoročně organizuje maškarní karneval, jak je podrobně uvedeno
v kapitole VIII., z výtěžku jsou hrazeny různé potřeby pro školu a žáky (televizor, židle, školní
výlet, pitný režim pro žáky apod.). V měsíci červnu byla organizována oslava Dne dětí na
koupališti.
6. Ukončení školního roku
Protože se během prázdnin měly provést úpravy školní budovy – výměna všech oken a
zateplení stropů a obvodového zdiva, byl ukončen školní rok 2011/2012 již ve středu 27.
června.
Na společném shromáždění mateřské a základní školy předala předsedkyně Sboru pro
občanské záležitosti Jitka Sabolová dětem, které ukončily docházku do mateřské školy, pamětní
listy. Žákům, kteří odcházeli ze 4. ročníku do jiných škol, předala knížku.
Mgr. Hana Gürtelschmidtová, která byla od roku 1995 ředitelkou zdejší Základní školy,
po získání právní subjektivity pak ředitelkou Základní a mateřské školy, odchází do starobního
důchodu. Starosta ing. Jiří Malec jí poděkoval za její práci a předal kytici květin.. Současně
představil dosavadní učitelku Mgr. Alenu Kratochvílovou jako novou ředitelku, jmenovanou
do této funkce na základě výběrového řízení.
Nejúspěšnější žáci obdrželi diplomy a věcné dary za úspěchy v soutěžích.
7. Prázdniny
V roce 2012 měli žáci tyto prázdniny:
Druh:
dne:
Pololetní:
3. února
Jarní:
6.- 12. února
Velikonoční:
5.- 9. dubna
Hlavní:
28. června - 2. září
Podzimní:
25. a 26. října
Zimní:
22. prosince 2012 - 2. ledna 2013

celkem souvislé volno:
3.-5. února
3 dni
3. - 12. února
10 dní
5 dní
67 dní
25.-28. října
4 dni
12 dní

8. Výběrové řízení
Obec Hluboké Mašůvky jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Hluboké Mašůvky vyhlásila v souladu s danými předpisy výběrové řízení na
obsazení funkce ředitele - ředitelky této organizace. Náležitosti konkurzu jsou uvedeny
v kapitole II. OBEC (zasedání OZ dne 22.3.2012). Vyhlášení konkurzu bylo zveřejněno
v regionálním tisku: Znojemský deník, Znojemský týden a Znojemsko.
Do konkurzu se přihlásili tři uchazeči: Mgr. Alena Kratochvílová, Mgr. Vít Doležal,
Mgr. Martina Čechová.
Příslušná komise posoudila předloženou koncepci všech uchazečů a provedla s nimi
pohovor. Na základě doporučení konkurzní komise byla ředitelkou Základní školy a mateřské
školy Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, jmenována na období dalších šesti roků Mgr.
Alena Kratochvílová, dosavadní učitelka této školy. Během hlavních prázdnin převzala od Mgr.
Hany Gürtelschmidtové agendu vedení školy a inventář. Na slavnostním zahájení nového
školního roku 2012/2013 se oficiálně ujala své nové funkce.
9. Ukončili docházku základní školy:
Stehlíková Milena

ZŠ Kravsko

Pokračuje:
SPgŠ Znojmo, Pontassievská
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Kamarádová Vendula
Jeřábek Kryštof

ZŠ Kravsko
SOU Znojmo, Dvořákova
ZŠ Znojmo, Vídeňská

10. Ukončili docházku střední školy:
Kamarádová Nikola
SOŠ a SOU Znojmo, Přímětická - prodavačka
Valášková Nikola
SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova - cukrář
Tůmová Edita
SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova - kuchař, číšník
Jelínková Aneta
SPgŠ Znojmo, Pontassievská - pokračuje: MU Brno
Nečasová Klárka
Gymnázium Znojmo
11. Ukončili studia na vysokých školách:
Ing. Tomáš Novák - ukončil studia Vysoké ekonomické školy v Praze, Fakulta Mezinárodních
vztahů, obor: mezinárodní obchod. Byl promován titulem Ing.
Ing. Marie Nováková – ukončila studia na Mendelově univerzitě Brno – Zahradnická fakulta
v Lednici. Byla promována titulem Ing.
Mgr. Aneta Adamcová - ukončila na Masarykově univerzitě Brno studium Pedagogické fakulty
– obor: učitelství 1. stupně základních škol. V měsíci červnu letošního roku byla promována
magistrou.
Ing. Tomáš Krejčí - ukončil studia Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta
zemědělská, obor: biologie. Byl promován titulem Ing.
Pokračuje doktorandským studiem v Praze na České zemědělské univerzitě.
Ing. Martin Kroupa ukončil studia na Palackého univerzitě v Olomouci, na Filosofické
fakultě - Katedra sociologie a andragogiky, obor: sociologie a andragogika. Obdržel titul Ing.
Mgr. Komendová Petra ukončila studium navazujícího magisterského programu na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity Brno - obor: hudební věda. Obdržela titul Mgr.
Mgr. Blanka Jilková ukončila studium navazujícího magisterského programu na Masarykově
univerzitě Brno – obor: sociální pedagogika a volný čas. Obdržela titul Mgr.
Bc. Kniknerová Lucie ukončila Soukromou vysokou školu ekonomickou Znojmo - ekonomiku
veřejné správy a soc. služeb. Obdržela titul Bc.
B. Školní rok 2012/2013
1. Seznam dětí mateřské školy ve školním roce 2012/2013:
Mateřská škola má dvě oddělení, o děti pečuje Banka Jilková st., Mgr. Blanka Jilková
ml. a na část úvazku Mgr. Petra Komendová s úvazkem 0,419, uklízečkou je Eva Bořilová.
Provoz je od 6,30 do 16,00 hodin.
1. oddělení: SLUNÍČKA
Učitelka: Blanka Jilková
1. Kulhánková Monika
2. Svobodová Sofie
3. Holinska Sofie
4. Jaroschová Sára
5. Kazderová Nikol
6. Hellmanová Natálie
7. Matoušek Maxmilián
8. Holubcová Alice
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9. Dvořák Filip
11. Volingeroá Natálie
13. Vacková Kateřina
15. Kroupa Šimon
17. Radnický Matyáš
19. Dokulil Martin

10. Tondlová Nikol
12. Vodáková Kristýna
14. Miholová Šárka
16. Kazdera Daniel
18. Lukš Alex
20. Jarosch Kryštof

2. oddělení: KUŘÁTKA
Učitelka: Bc. Blanka Jilková
1. Blaha Matyáš
3. Holubcová Nela
5. Kúřil Jan
7. Zahrádka Patrik
9. Přichystalová Tereza
11. Dvořáková Kateřina
13. Radkovská Lucie
15. Bášová Beáta
17. Maar Adam
19. Petrová Barbora

2. Krejčí David
4. Freyová Alena
6. Ševčík Adam
8. Klouda Petr
10. Okošová Hana
12. Pinkava Václav
14. Luciani Denis
16. Vyklická Karla
18. Freyová Eva
20. Fialová Tereza

2. Základní škola:
Pracovnice ZŠ:
Mgr. Alena Kratochvílová - ředitelka, Mgr. Dana Bořilová - učitelka, Mgr. Petra Komendová
- učitelka s úvazkem, Hana Dohnalová - vychovatelka ŠD. Náboženství vyučuje p. farář P.
Stanislav Váša. Školnicí je Bronislava Holinska.
Ředitelka Mgr- Alena Kratochvílová vyučuje dělené hodiny českého jazyka a matematiky –
týdně celkem 13 vyučovacích hodin, Mgr. Dana Freyová dělené hodiny českého jazyka a
matematiky a všechny ostatní předměty – týdenní úvazek 22 hodin, Mgr. Petra Komendová
vyučuje týdně 3 hodiny anglického jazyka – úvazek: 0,136.
Vyučování začíná v 8,05 hodin.
Školní družina je v provozu od 6,30 do 7,50 hod. (společně s mat. školou), od 12,45 do 16,00
hodin.
Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky:
Keramický - vedoucí Olga Krulová – jedenkrát za dva týdny – 8 žáků
Turistický – vedoucí Mgr. Dana Freyová – dvě hodiny jedenkrát za dva týdny – 10 žáků
Hra na flétnu – vedoucí Mgr. Dana Freyová – jednu hodinu týdně – 4 žáci,
jednu hodinu další 4 žáci
Dovedné ruce – vedoucí Hana Dohnalová – jedenkrát týdně – 8 žáků
Prezentační – ved. Mgr. Alena Kratochvílová - jedenkrát týdně – 10 žáků
Hra na klávesy – vedoucí Mgr. Petra Komendová – jedenkrát týdně – 1 žák,
Jedenkrát týdně – 2 žáci, jedenkrát týdně – 2 žáci.
3. Seznam žáků základních škol
Základní škola Hluboké Mašůvky:
1. ročník:
Dvořáková Adéla
Kamarádová Lucie
Krula Štěpán

Jiné školy:
ZŠ Kravsko:
Kollner Zdeněk
Vrána Václav
ZŠ Přímětice:
5

Bořil Matěj
Fričová Miriam
Pinkavová Tereza
Vyklický Jakub
2. ročník:
Dokulilová Natálie
Dvořák Václav
Frýdlová Eva
Mihola Jiří
Přichystalová Markéta
3. ročník:
Báša Petr
Grégr Ondřej
Havlena Robin
Řeřucha Tomáš
Tondl Daniel
4. ročník:
Hamza Tomáš
Kulhánková Ivana
Zahrádka Daniel
5. ročník:
Raputa David

Základní škola Kravsko:
6. ročník:
Krula Šimon
Zahrádková Veronika
Brázdová Pavla
Křivánek Lukáš
Slonek Pavel
7. ročník:
Hamzová Tereza
Vodák Patrik
Vodák Petr

ZŠ Přímětice:
Frič Marek
Okoš Jiří
Vodák Jakub

ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Dvořáková Hana
ZŠ Kravsko:
Ďurišová Anna
Kúřil Lukáš
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Procházková Eliška
ZŠ Přímětice:
Vodica Daniel
ZŠ Znojmo, Pražská:
Řeřuchová Kristýna
Plíšková Eliška
Znojmo, nám. Republiky:
Ondrovčáková Nikola
ZŠ Znojmo, Jezuitská:
Svoboda Marek
ZŠ Kravsko:
Dlouhý David
ZŠ Přímětice:
Fričová Natálie

ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Němeček Ondřej
Dvořáková Jana

ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Procházková Karolína
ZŠ Znojmo, Václavské nám.:
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Pospíchal Ladislav
8. ročník:
Bořil Josef
Fruhwirtová Michaela
Hellmanová Dominika
Hřebeský Lukáš

ZŠ Přímětice:
Máčka Lukáš
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Ondrovčák David

9. ročník:
Dočekalová Aneta
Kamarád Filip
Kotlán Oldřich
Nevímová Aneta

ZŠ Přímětice
Čučková Lenka

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 2012:
Poplatek:
Počet strávníků:
Mateřská škola:
Přesnídávka + oběd
21 Kč
6
Přesnídávka + oběd + svačina
27 Kč
31
Základní škola:
Žáci – svačina
Žáci – oběd:
Zaměstnanci – oběd:
Ostatní strávníci – oběd:

13 Kč
17 Kč
20 Kč
48 Kč

11
16
9
18

5. Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávali na učilištích, středních a vysokých školách
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních
družstev, Znojmo, Přímětická 1812/50:
2. ročník:
Hanáčková Denisa
ekonomika podnikání
3. ročník:
Školová Michaela
hotel-turismus
Boudná Martina
kadeřník
Střední odborná škola technická a střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná 6:
3. ročník:
Nevím Patrik
elektrotechnik
Tomek Ladislav
elektrotechnik
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19:
1. ročník:
Kamarádová Vendula
cukrář
2. ročník:
Dlouhá Aneta
prodavačka
Dvořák Jiří
kuchař - číšník
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3. ročník:

Fruhwirt Marek
Holinska Karolína

agroturistika
cukrář

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4
Osmileté gymnázium:
6. ročník:
Škutek Richard
Šestileté gymnázium:
3. ročník:
Nečasová Pavlína
6. ročník:
Němečková Tereza
Čtyřleté gymnázium:
2. ročník:
Švarcová Sabina
Slonek Jaroslav
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Pontassievská 3/5:
1. ročník:
Stehlíková Milena
obor: sociální
Obchodní akademie Znojmo, Přemyslovců 4:
Ekonomické lyceum Znojmo, Přemyslovců 4:
3. ročník:
Bořilová Eva
Hřebeský Petr
Střední zdravotnická škola Znojmo, Jana Palacha 8:
2. ročník:
Bloudíčková Gabriela
Garance, lyceum Znojmo, Jarošova 14:
4. ročník:
Josef Veselý

pozemní stavitelství

Stavební průmyslovka Znojmo, Jarošova ul.:
3. ročník:
Jeřábek Pavel
Sportovní gymnázium Brno:
2. ročník:
Drozd David
Vyšší odborná škola sociální práce, Brno:
1. ročník:
Stehlíková Marie
Hotelová škola Boskovice:
3. ročník:
Douchová Zuzana
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo:
3. ročník:
Kniknerová Jaroslava
účetnictví a fin. řízení podniku
Masarykova univerzita Brno:
1. ročník:
Jelínková Aneta
Nečasová Klárka
2. ročník:
Malcová Gabriela
5. ročník:
Bc. Malcová Markéta

Ped. fakulta - učitelství pro mateřské školy
Ped. fakulta – angličtina + němčina
Ped. fakulta, 1.-5.r. + speciální pedagogika
Ped. fakulta, obor: speciální pedagogika,
český jazyk + dějepis
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Jihočeská univerzita České Budějovice:
2. ročník: Tůmová Jana

Ped. fakulta – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Karlova Praha:
Magisterské studium:
1. ročník:
Krulová Tereza

Pedagogická fakulta: dějepis + německý jazyk

Česká zemědělská univerzita Praha:
Doktorandské studium:
Ing. Krejčí Tomáš

Fakulta životního prostředí

Vysoké učení technické Brno:
5. ročník:
Kamarádová Hana

Fakulta informačních technologií, obor:
obor: informační technologie

České vysoké učení technické Praha:
Doktorandské studium - dálkové studium:
Ing. Krula Lukáš
Fakulta dopravní: technika a technologie
v dopravě a spojích, obor: letecká doprava
6. Školní budova dostala nový kabát
Nový školní rok zahájili v Hlubokých Mašůvkách ve školní budově, která během
prázdnin doznala značných změn. V rámci projektu "Revitalizace a zateplení pláště školy" byla
v celé budově vybourána dřevěná okna a nahrazena plastovými. Obvodové zdivo bylo obloženo
polystyrénovými deskami, opatřeno omítkami a barevným nátěrem.
Škola v Hlubokých Mašůvkách má zajímavou historii. První písemné zprávy jsou
z roku 1744, ale byla v obci zřejmě již dříve, neboť v přímětické matrice je zápis, že 14. září
1741 zemřel Fr. Tribula, učitel z Mašůvek (Mašůvky až do roku 1860 pochovávaly své zemřelé
na hřbitově v Příměticích). O prvním učiteli, jehož jméno není známo, je uvedeno, že sem přišel
z pavlického špitálu, uměl trochu číst a psát a za stravu učil přihlášené děti. Učilo se v malé
chaloupce, která stávala vlevo u kostela. V roce 1884 byla v těchto místech postavena nová
budova s jednou učebnou a bytem pro nadučitele. Pro velký počet žáků (v r. 1892/93 bylo
k docházce přihlášeno až 125 žáků) byla jedna učebna již nedostačující. Další učebna byla
získána z dosavadního bytu pro nadučitele, pro kterého byl postaven na Úlehle (nyní Mariánské
nám.) nový dům č.p. 117. V roce 1922 byla škola již trojtřídní, vyučovalo se na směny, proto
bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy.
Stavební práce byly zadány firmě Ed. Oškery ze Znojma. 30. dubna 1923 bylo započato
s kopáním základů a již 13. listopadu téhož roku se po dokončení výstavby konalo kolaudační
řízení.
Celkové náklady činily 266 874,43 Kč, z toho činil příspěvek velkostatku Jevišovice
180 000 Kč, subvence Zemského výboru 40 000 Kč, výpůjčka u Reifeisenky v Plenkovicích
46 700 Kč a běžné příjmy obce 174,43 Kč.
25. listopadu 1923 byla školní budova slavnostně otevřena za účasti významných hostů
– tří poslanců, okr. hejtmana, školního inspektora, majitele jevišovického panství barona W.
Ofenheima a dalších. Vyučování v nové školní budově bylo zahájeno 12. května 1924.
Dosavadní školní budova byla prodána rodině tehdejšího ředitele Frant. Bauera. Za vydražený
obnos 35 010 Kč.
V r. 1932 byla škola elektrifikována.
V době II. světové války byla umístěna v budově měšťanská (újezdní hlavní) škola.
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Po obsazení Znojma v říjnu 1938 a jeho přičlenění k Říši byly ve Znojmě české školy
uzavřeny, ale podařilo se již 9. března 1939 otevřít českou měšťanskou školu v Hlubokých
Mašůvkách, kterou navštěvovali žáci z jedenácti okolních obcí a také ze Znojma. Aby byly
získány prostory pro učebny, byla jedna učebna získána v přízemí vybouráním příčky ze dvou
malých místností školní kuchyně (nyní šatna MŠ při vstupu do školní jídelny), v poschodí byla
jedna třída zmenšena a její část přičleněna ke kabinetu - tím byla získána další učebna (nyní
místnost Obecní knihovny). Jednu chybějící učebnu se podařilo přesunout do budovy "radnice"
- nad hasičskou zbrojnici, kde byla do té doby kancelář Obecního úřadu.
Pro nedostatek učebních prostor byla měšťanská škola v r. 1945 po osvobození
přemístěna do Kravska. Ve zdejší budově našla umístění nově otevřená mateřská škola, která
je v budově dosud.
V r. 1958 byla v celé budově vyměněna okna. V r. 1966 byly zbudovány splachovací
záchody a umývárny, v r. 1970 ústřední vytápění. V r. 1974 byly pořízeny věžní hodiny.
Aby mohlo být zajištěno stravování dětí, byla v letech 1976-1977 provedena v akci "Z"
přístavba budovy - v přízemí školní kuchyně s jídelnou, v 1. poschodí učebna, ředitelna a
kabinet. Občané odpracovali 11 500 brigádnických hodin.
V r. 1987 byla brigádnickou prací rodičů a obětavých občanů provedena v západní a
severní části budovy nová břízolitová omítka. Lešení bylo zdarma zapůjčeno ze Zásobovacího
a nákupního podniku Znojmo.
V r. 1997 bylo vytápění školy přebudováno na plynové.
V uplynulých pěti letech vyhlásila vláda a Státní fond životního prostředí akci
k úsporám energií. Majitelé budov, kteří provedli zateplení, obdrželi ze státního fondu značné
finanční prostředky na realizaci úprav: výměnu oken za plastová, zateplení pláště a stropů
budovy, pořízení solárních panelů. Proto již zastupitelé v minulém volebním období schválili
návrh a začali s administrativními přípravami na zateplení školní budovy. S potřebnou
dokumentací se obrátila obec na Státní fond životního prostředí, který schválil přiznání dotace
na uvedenou akci, a to ve výši 1 840 974,60 Kč.
Zasedání obecního zastupitelstva projednalo uvedenou akci "Revitalizace a zateplení
pláště školy" dne 17. ledna r. 2012, a to Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na tuto akci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Technické
a finanční přílohy. Finanční spoluúčast obce bude činit cca 1 mil. Kč.
Zhotovitelem projektová dokumentace byly Pozemní stavby, spol. s r.o.
Cena díla: 2 148 480 Kč bez daně z přidané hodnoty, 20% daně 429 696 Kč, cena celkem včetně
DPH: 2 578 175 Kč.
V měsíci červnu bylo postaveno lešení kolem budovy, školní rok 2011/2012 byl
ukončen předčasně již 27. června, aby mohly být zahájeny práce. V celé budově byla vyměněna
dřevěná okna, a to jak ta z roku 1958, tak také ta z přístavby z r. 1977 (obojí pravidelně natíraná,
proto i zachovalá) za plastová stejných rozměrů, ale jiného členění. Pracovníci obce provedli
úklid půdy, odkud byly odstraněny a zlikvidovány staré skříně, rezervní lavice a židle, různé
pomůcky, dvě žíněnky, šatnové poličky. Byl vyklizen dosavadní kabinet, odstraněny skříně a
některé pomůcky a uvolněná polovina kabinetu byla přičleněna k místnosti Obecní knihovny,
která byla do školní budovy přestěhována z bývalé "radnice" (hasičská zbrojnice) již v minulém
roce. Ze vstupních prostor byla odstraněna prosklená stěna s kyvadlovými dveřmi (závětří) a
tento prostor zůstal volný. Ze vstupních prostor byly odstraněny dvě vitríny, které připomínaly
archeologické nálezy v blízkosti školy (kopie Venuše, originály několika nálezů). Z prostoru
odpočívadla byla odstraněna skříňka (valaška, klobouk, skleněný pohár) a panely připomínající
žáky zdejší školy: partyzána Ctibora Čermáka a malíře Antonína Františka Stehlíka. Všechny
prostory školy byly nově vymalovány, vstupy a schody obloženy, do některých místností byla
pořízena nová svítidla, ve vestibulu a na chodbách bylo položeno nové linoleum, ve vestibulu
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nový zátěžový koberec a nové koberce do mateřské školy a do třídy ke klavíru. Vstupní
prostory, chodby a schodiště byly nově vyzdobeny.
Stropy v místnostech, na schodišti a na sociálním zařízení byly zatepleny čedičovou drtí,
která byla nafoukána mezi trámy. Celý plášť budovy byl opatřen patnácticentimetrovými
deskami z polystyrénu, opatřen perlinkou a natřen barvami. Původní barva budovy z roku 1923
byla okrová, fasáda přístavby školy z r. 1977 měla barvu šedou, proto byla při dalších úpravách
stejnou barvou opatřena i zbývající část budovy. Při letošních úpravách pláště budovy byla
vybrána dvojice barev - a to okrová a červenohnědá.
Výměnu oken, zateplení, fasádu, venkovní úpravy provedla firma Pozemní stavby,
s.r.o., která na počátku nového školního roku instalovala okenní žaluzie. Na tělesa ústředního
vytápění byly namontovány termostatické hlavice. Malířské práce provedla firma Kelo, s.r.o.
Kromě pracovníků dodavatelské firmy se na provádění různých prací podíleli také zaměstnanci
obce - František Stehlík a Jiří Dvořák.
Mnoho prací provedli někteří rodiče, občané a další pracovníci, a to zdarma:
Josef Bořil - zednické úpravy stropu a ostatní zednické práce v tělocvičně,
Jiří Husák – natěračské práce dveří, stolků, křesel, zábradlí aj.,
Jiří Tondl – truhlářské práce, skříň na lůžkoviny pro MŠ,
Ing. Markéta Řeřuchová a Bc. Zbyněk Frey – zapojení počítačů a další spolupráce,
Marek Pokorný, Jevišovice - obložení vestibulu,
Iwebs – zavedení internetu,
Karel Neužil – připojení televizoru, kabeláž.
Ze sponzorských darů bylo pořízeno další vybavení a zařízení:
Sdružení rodičů poskytlo částku 21 000 Kč pro mateřskou školu na lehátka, matrace,
povlečení, prostěradla, materiál na lůžkoviny.
Z fondu sponzorských darů rodičů z minulého období ve výši 13 000 Kč bylo pořízeno
obložení u vchodových dveří, koberec ke klavíru, čisticí zóna u vchodu, ručníky, dekorace,
barvy, lustry, rámy aj.
Další sponzorské dary: Myslivecké sdružení HÁJEK Hluboké Mašůvky – 5 000 Kč,
Farní úřad Hluboké Mašůvky – 2 000 Kč, Martina Blahová – 2 000 Kč (na hračky do mat.
školy).
Výdaje za podlahovou krytinu do vestibulu, na schodiště a chodbu v prvním poschodí
činily 37 000 Kč, bylo pořízeno dvacet nových sestav školních lavic v ceně 76 000 Kč. Tyto
částky uhradila ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová a budou jí spláceny ze sponzorských darů.
Většina prací byla provedena během hlavních prázdnin, takže k zahájení nového
školního roku byla škola připravena k běžnému provozu. Mnoho času věnovala úpravám
budovy také nově ustanovená ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová.
Vynaložené finanční prostředky by se měly vrátit podstatným snížením výdajů za
spotřebu plynu, kterým je budova vytápěna. Nakolik je tento předpoklad reálný, může ukázat
již následující zima.
Do budovy byla přemístěna Obecní knihovna s možností práce na počítači.
7. Základní škola Kravsko
Většina žáků, kteří ukončili docházku do ZŠ Hluboké Mašůvky, přechází do dalších tříd
Základní školy Kravsko. Jejím zřizovatelem je Obec Kravsko. Školní budova je v klidném
prostředí naproti zámeckému parku.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu v 9 třídách celkem 192 žáků. Byli
celkem z 10 obcí, a to: Hluboké Mašůvky, Kasárna, Kravsko, Mramotice, Olbramkostel,
Pavlice, Plenkovice, Vranovská Ves, Znojmo a Žerůtky.
Pro některé předměty má škola vybaveny odborné učebny: informatika, biologie,
německý jazyk, anglický jazyk a tři multimediální učebny.
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Na škole probíhá realizace tří projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky:
- "Návrat k tradicím Kravska a okolí" - projekt zaměřený na environmentální výchovu,
- "Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování" - projekt využívá
moderní komunikaci se žáky a rodiči prostřednictvím internetu,
- "Nové příležitosti v ZŠ Kravsko" - projekt je nejvíce využíván v hodinách cizího jazyka na
dělení žáků na malé skupiny.
Díky finančním prostředkům z těchto projektů škola získala nové vybavení: keramickou
dílnu, notebooky pro všechny učitele, software pro internetovou komunikaci se žáky, PC
v kmenových třídách, vybavení pro školní vysílání a mediální zpracování aktivit.
Škole byl udělen titul "Škola pro udržitelný život".
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Kravsko:
Mgr. Marie Ludvíková
ředitelka školy
Mgr. Simona Jakešová
zástupkyně ředitele
Mgr. Dana Hasprová
tř. uč. 1. třídy
Mgr. Rudolf Podsedník
tř. uč. 2. třídy
Mgr.Miroslava Pešková
tř. uč. 3. třída
Mgr. Vladimír Padrta
tř. uč. 4. třídy
Mgr. Lucie Hellmanová
tř. uč. 5. třídy
Mgr. Břetislava Melušová
tř. uč. 6. třídy
Mgr. Blanka Vocílková
tř. uč. 7. třídy
Mgr. Radmila Neumanová
tř. uč. 8. třídy
Jana Vocílková
tř. uč. 9. třídy
Mgr. Jaroslava Červinková
učitelka II. stupně
Mgr. Karel Fischer
učitel II. stupně
Mgr. Jana Valihrachová
učitelka II. stupně
Marie Kubišová
vychovatelka ŠD
Protože ředitelka školy Mgr. Marie Ludvíková odešla k 31.12.2012 do starobního
důchodu, bylo vyhlášeno na obsazení této funkce výběrové řízení, podle jehož výsledku byla
novou ředitelkou k 1.1.2013 jmenována Mgr. Simona Jakešová.
8. Možnosti vzdělávání na okrese Znojmo
Na Znojemsku mohou zájemci studovat na jedné soukromé vysoké škole (bakalářské
studium) a na deseti středních školách a učilištích. V minulém období došlo ke sloučení
některých škol, takže mají jedno ředitelství, ale jsou umístěny v několika budovách na různých
místech města.
- Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Loucká 656/21
- Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4:
čtyřleté studium, šestileté dvojjazyčné studium, osmileté studium
- Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Znojmo, Pontassievská 3:
čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium, pedagogické lyceum, předškolní a
mimoškolní pedagogika, sociální činnost,
ekonomické lyceum, informační technologie, obchodní akademie
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19:
kuchař - číšník, zahradnické práce, prodavač, opravář zemědělských strojů, zahradník,
řezník - uzenář, cukrář, pekař
- Střední odborná škola Podyjí s.r.o., Znojmo, Jarošova 14:
denní studium: stavebnictví, informační technologie, veřejnosprávní činnost
dálkové studium: stavebnictví, veřejnosprávní činnost
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- Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních
družstev s.r.o., Znojmo, Přímětická 1812/50:
studijní obory: hotelnictví a turismus, kosmetička, podnikání - obchod - služby, sociální
činnost, cestovní ruch
učební obory: automechanik, kadeřník, kuchař - číšník, truhlář
nástavbové obory: podnikání (denní i dálkové studium), společné stravování, vlasová
kosmetika
- Střední škola Garance o.p.s., Znojmo, Jarošova 14:
ekonomické lyceum, obchodní akademie, informatika v ekonomice
- Střední škola technická, Znojmo, Uhelná 6:
autoelektrikář, elektrotechnik, instalatér, karosář, obráběč kovů, strojní mechanik, tesař,
truhlář, zedník
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8:
zdravotnický asistent,
diplomovaná všeobecná sestra (tříletý obor)
- Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168:
čtyřleté studium, osmileté studium
- Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Klášterní nám. 127:
střední vzdělání s maturitou: autotronik, ekonomika a podnikání, mechanizace a služby,
technické lyceum
střední vzdělání s výučním listem: karosář, kuchař - číšník, mechanik opravář
motorových vozidel, obráběč kovů, operátor skladování, podkovář a zemědělský
kovář, strojní mechanik, truhlář, umělecký kovář a zámečník, pasíř
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