2016 – VIII. ŠKOLSTVÍ
B. Školní rok 2015/16
1. Mateřská škola
K docházce do mateřské školy bylo přihlášeno 40 dětí. Oddělení SLUNÍČKA navštěvovalo 18 dětí,
oddělení KUŘÁTKA 22 dětí.
V průběhu roku odešly 2 děti.
Pracovnice mateřské školy:
Učitelky:
Blanka Jilková, Mgr. Blanka Jilková (k 30. 6. 2016 odešla na mateřskou dovolenou)
Mgr. Jana Dokulilová, Mgr. Dana Freyová
Uklízečka:
Eva Bořilová
Akce uspořádané pro děti: vánoční besídka, Den matek, školková olympiáda, Slavíček v MŠ,
Den dětí, beseda s myslivcem, hasiči v mateřské škole, návštěva Obecní knihovny, divadelní
představení ve Znojmě, návštěva kina aj.
2. Základní škola

Ve školním roce 2015/16 byla základní škola dvoutřídní, navštěvovalo ji 28 žáků v pěti
ročnících. Při škole pracovalo jedno oddělení školní družiny. Ranní provoz mateřské školy a
školní družiny byl do 7 hodin společný.
Pracovnice základní školy:
Mgr. Alena Kratochvílová
Mgr. Dana Freyová
Mgr. Jana Dokulilová
Hana Dohnalová
Bronislava Holinska

ředitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka ŠD
školnice

Počet žáků:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
1. – 5. ročník:

hoši
2
7
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dívky
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16

celkem
6
13
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4____
28

Organizace školy:
I. třída:
1. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
Celkem:
II. třída:

hochů
2
0
1
3 hoši

dívek
4
2
2
8 dívek

celkem žáků
6
2
3
11 žáků

Mgr. A. Kratochvílová

2. ročník:
5. ročník:
Celkem:

7
2
9 hochů

6
2
8 dívek

13
4
17 žáků

Mgr. D. Freyová

Během roku se počet žáků snížil o tři, jedna žákyně 1. ročníku přešla do ZŠ Přímětice, jedna
žákyně 3. ročníku do ZŠ Kravsko, jedna do ZŠ ve Znojmě. V závěru školního roku měla zdejší škola 25
žáků.
V I. třídě vyučovala ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová 13 hodin český jazyk a matematiku,
další hodiny byly rozděleny mezi učitelky Mgr. Danu Freyovou a Mgr. Janu Dokulilovou.
Ve II. třídě byla třídní učitelkou Mgr. Dana Freyová, která vyučovala 22 hodin, Mgr. Jana
Dokulilová vyučovala 12 hodin.
Na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu a prvouku byli žáci rozděleni do tříd 1.a 2. ročník,
3.,4.a 5.ročník.
Školní družina:
Školní družinu, která má jedno oddělení, navštěvuje 28 žáků. Je dobře vybavena nejen novým
nábytkem, ale i množstvím stavebnic, her a sportovního náčiní. Vychovatelkou je Hana Dohnalová.
Školní družina se podílela na výstavách pro rodiče, připravovala společně se ZŠ a MŠ dny otevřených
dveří, vyráběla dárky pro vítání občánků a k zápisu pro budoucí prvňáčky a podílela se na výzdobě
školy.
Činnost školy:
Vyučování v základní škole bylo ve všech ročnících realizováno podle vzdělávacího programu
POHODA. Žáci měli možnost navštěvovat kroužky: sportovní, dovedné ruce, turistický, hra na flétnu,
hra na klávesy.
Škola měla předplatné na divadelní představení ve Znojmě, žáci se zúčastňovali plaveckého
výcviku ve Znojmě, celoročně byli zapojeni do akcí: Školní mléko, Ovoce do škol, sběr druhotných
surovin, zúčastnili se projektu Zdravé zuby, soutěží matematické olympiády Klokan, kategorie Cvrček
a Klokánek, soutěže v plavání, atletických závodů, pěvecké soutěže Slavíček, výtvarných soutěží,
výukového programu dopravní výchovy a zdravotní výchovy, vystupovali s kulturním pořadem na
akcích pro občany – beseda se seniory, vánoční besídka, maškarní karneval, vítání občánků, oslava Dne
matek.
Základní škola úzce spolupracovala s mateřskou školou, v průběhu roku byly uspořádány
společné akce podle ročního plánu spolupráce. Dařila se spolupráce s Rodičovským sdružením, Radou
školy, Obecním úřadem, Obecní knihovnou, Sborem dobrovolných hasičů a Mysliveckým sdružením.
Škola se prezentovala nejen na akcích pro obec, ale také pro farnost. Činnost školy byla během roku
publikována pravidelně v každém vydání Zpravodaje Hlubokých Mašůvek a několikrát v okresním
tisku. Bylo uspořádáno několik akcí pro děti – Dýňový den, Mikulášská besídka, Den nanečisto, Den
bez učitele, školní výlet, exkurze a poznávací vycházky do okolí.
Žáci se zúčastnili interních soutěží pořádaných školou – sportovní olympiáda, třídní Slavíček,
Moudrá sova, Nejlepší čtenář, Vlastní vysvědčení.
Pokračovalo další zlepšování prostředí a vybavení školy: do šatny mat. školy byly pořízeny
nové skříňky, položena linolea do místnosti před vstupem na zahradu, zakoupen nábytek do všech tříd
mateřské i základní školy a do kanceláře. Do třídy s interaktivní tabulí byl zakoupen počítač a vyměněny
dva monitory. Kabinet byl doplněn o další pomůcky pro žáky, byl utříděn archiv dokumentace školy.
Ve vestibulu byla obnovena výzdoba školy, obnovena galerie nejlepších žáků, úspěchů školy, galerie

fotografií, květinová výzdoba, provedeny nátěry školních magnetických tabulí, stolků a dřevěných
dekorací. Byly obnoveny informační tabule pro rodiče a prostory pro vystavování prací žáků.
Ve třídě s interaktivní tabulí byl vyměněn nefunkční projektor, je zde internetový koutek s třemi
počítači, v multimediální třídě je osm počítačů. Do tělovýchovné třídy bylo pořízeno další tělovýchovné
nářadí. V kanceláři školy bylo vytvořeno zázemí pro učitele s počítačem, kopírkou, fotoaparátem, byl
vyměněn nábytek, podlahová krytina a nově instalováno počítačové vybavení.
Za uplynulé čtyři roky se podařilo kompletně opravit a vybavit nově celou školu – od fasády a
plastových oken, zateplení, opravu a úklid půdy i sklepních prostor, novou kotelnu, nové podlahové
krytiny a nábytek ve všech učebnách, v jídelně a v mateřské škole.
Školní docházku v 5. ročníku ukončili 4 žáci, kteří přešli do ZŠ Znojmo nám.
Republiky, ul. Mládeže a do Přímětic.
Prospěch a chování žáků:
Ve školním roce 2015/16 prospělo s vyznamenáním 22 žáků, 3 prospěli. Se samými jedničkami
prospělo 17 žáků.
Zájmové kroužky:
− sportovní
12 žáků
− keramický
18 žáků
− hra na flétny
16 žáků
− dovedných rukou
13 žáků
− turistický
21 žáků
− hra na klávesy
13 žáků
− logopedické chvilky pro děti MŠ
10 dětí
− povídáček pro děti MŠ
4 děti

Mgr. Alena Kratochvílová
Olga Krulová
Mgr. Dana Freyová
Hana Dohnalová
Mgr. Dana Freyová
Mgr. Jana Dokulilová
Blanka Jilková
Mgr. Blanka Jilková

Keramický kroužek prezentoval své práce na veřejnosti při různých vystoupeních žáků v obci.
Sportovní kroužek využíval v zimě sál kulturního domu.
V kroužku hra na flétny a hra na klávesy nacvičovali každý týden písně, s kterými vystupovali na
veřejných akcích školy.
V kroužku dovedných rukou vyráběli žáci dárky pro budoucí prvňáčky, pro předškoláky a výrobky na
výstavy.
V turistickém kroužku žáci navštěvovali zajímavá místa v okolí obce, uspořádali cyklovýlet, akcí se
zúčastňovali i někteří rodiče.
Veřejná vystoupení žáků:
Zpívání u Památníku osvobození, vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu, beseda
s důchodci, vystoupení na mikulášské besídce v kostele, zpívání na Štěpánské koledě u Lurdské jeskyně,
taneční vystoupení na maškarním karnevalu, oslava Dne matek – předvedení pohádky Lotrando a
Zubejda, zpívání v kempu, zpívání a divadelní vystoupení při Noci kostelů.
Besedy, koncerty, divadelní představení:
Divadelní představení ve škole „Jak se vaří pohádka“, koncert „Šel tudy, měl dudy“, beseda
s policistou, výuka první pomoci se záchranářem, čtyři lekce dopravní výchovy ukončené dopravním

dnem na hřišti, beseda s myslivcem, návštěva kina Zootropolis, beseda s hasiči, návštěva pěti
divadelních představení ve Znojmě, plavecký výcvik – 9 lekcí ve Znojmě.
Exkurze, výlety a zábavné dny:
Jevišovice – zámek, Plenkovice – expozice mlynářství, exkurze do Znojma, dýňový den,
vánoční den, aprílový den, školní olympiáda, pečení a zdobení perníků.
Účast v soutěžích:
Znojemský slavíček – účast 2 žákyň, Domácí násilí očima dětí (výtvarná soutěž) – ve 3.
kategorii 4. místo, ve 2. kategorii 2. a 3. místo, literární soutěž České pošty „Napište dopis sami sobě“,
malování jílovými barvami „Barvy Země“, malá energetická akademie – 2. místo, Sazka olympijský
víceboj – bronzová medaile škole, výroba zdravé svačinky – v rámci projektu „Ovoce do škol“, výtvarná
soutěž Albatrosu „Poznej svůj kraj“.
Dne 9. června 2016 se žáci naší školy zúčastnili v Kravsku 6. ročníku atletického mítinku Zlatá
čtyřka, kde se utkali se žáky ZŠ Jevišovice, Mramotice a Kravsko. V kategorii mladších žáků (1. a 2.
tř.) byli velmi úspěšní, získali první místa ve dvou kategoriích, druhá místa ve čtyřech kategoriích a třetí
místa ve čtyřech kategoriích. Starší žáci (3. a 4. ročník) se na medailové pozice nedostali.
Umístění našich žáků v kategorii 1. a 2. tříd:
Dívky:
Běh na 200 m:
2. Natálie Hellmanová
39:08 s.
Skok vysoký:
3. Natálie Volingerová
80 cm
Skok daleký:
1. Natálie Hellmanová
280 cm
Štafetový běh 4x50 m:
2. Hluboké Mašůvky
38:99 s.
Chlapci:
Běh na 200 m:
1. David Krejčí
34:54 s.
3. Filip Dvořák
37:28 s.
Běh na 50 m:
2. David Krejčí
7:99 s.
Skok vysoký:
2. Matyáš Blaha
85 cm
3. Jan Kúřil
75 cm
3. Patrik Zahrádka
75 cm
Štafetový běh 4x50 m:
3. Hluboké Mašůvky
38:81 s.
Přehled akcí v jednotlivých měsících školního roku 2015/16:
Září:
Zahájení školního roku za účasti rodičů, zástupců obce, SPOZ, hostů. Zahájení akcí: Tvoříme vlastní
školu, Portfolio žáka, Školní mléko, Ovoce do škol, Galerie na schodech, Recyklohraní, plavecký
výcvik, interní soutěže školy. Beseda v Obecní knihovně. Beseda o zdravém životním stylu.
Říjen:

Zahájení: činnost kroužků, akce „Vlastní vysvědčení“. Vystoupení na vítání občánků. Účast na
představení ve školní jídelně „Jak se vaří pohádka“. Dýňový den. Lampiónový průvod v obci.
Listopad:
Výstava „Podzim“. Moje rekordy. Lekce dopravní výchovy. Drakiáda v obci. Vystoupení „Škola pro
školku“. Třídní schůzka s rodiči žáků. Vystoupení na besedě s důchodci.
Prosinec:
Pečení a zdobení perníčků ve škole. Mikulášská nadílka. Vystoupení na besídce v kostele. Vystoupení
na slavnosti rozsvícení vánočního stromu v obci. Beseda se spisovatelem. Vánoční besídka. Vystoupení
u Lurdské jeskyně na Štěpánském koledování.
Leden:
Návštěva divadelního představení ve Znojmě. Koncert „Šel tudy, měl dudy“. Vystoupení žáků ve
vysílání Českého rozhlasu Brno. Den otevřených dveří. Třídní schůzka s rodiči.
Únor:
Beseda s policisty. Divadelní představení ve Znojmě. Lekce dopravní výchovy.
Březen:
Divadelní představení ve Znojmě. Lekce dopravní výchovy. Beseda se záchranářkou. Karneval v sále
kulturního domu. Matematická olympiáda. Třídní kolo pěvecké soutěže Slavíček.
Duben:
Beseda v Obecní knihovně. Divadelní představení ve Znojmě. Beseda v Okresní knihovně ve Znojmě.
Účast v soutěži Slavíček ve Znojmě a ve Vranově nad Dyjí. Lekce dopravní výchovy. Vystoupení
znojemského rapera ve škole. Kurz enkaustiky. Prezentační den v mateřské škole.
Květen:
Lampiónový průvod. Zakončení výuky dopravní výchovy – jízda zručnosti. Vystoupení na oslavě Dni
matek. Výstava prací žáků. Vystoupení na farní zahradě.
Červen:
Oslava Dne dětí. Divadelní představení ve škole. Vystoupení žáků na Noci kostelů. Vycházka na
Lapikus. Atletické závody v Kravsku. Návštěva kina ve Znojmě. Návštěva Vida parku Brno. Výlet na
Merlinovy hry na Hatích. Exkurze do Znojma. Den dětí na koupališti. Olympiáda ve škole. Moudrá sova
– soutěž vědomostí z prvouky. Zdravé zuby. Vyhlášení nejlepšího čtenáře. Spaní ve škole. Den bez
učitele. Ukončení školního roku za účasti rodičů, hostů, veřejnosti.
Školní jídelna:
Jana Szczurková
Hana Fialová

ved. jídelny, kuchařka
pom. kuchařka

Rodičovské sdružení:
V tomto školním roce činily příjmy do pokladny Rodičovského sdružení celkem 206 775 Kč, a to ze
sponzorských darů od rodičů, z příspěvků rodičů na mikulášské balíčky, ze zisku z karnevalu. Kromě
toho pokladnou RS procházejí veškeré peníze, které jsou vybírány od rodičů na kino, divadlo, plavání,
koncerty a jiné akce.
Výdaje za nákup knih a odměn pro žáky, mikulášské balíčky, tombolu na karneval, hračky do mateřské
školy a hry do školní družiny činily celkem 182 100 Kč. Zůstatek k 31.8.2016 byl
24 675 Kč.

Školní prázdniny v roce 2016:
Zimní:
23.12.2015 – 3.1.2016
Pololetní:
29.1.2016

Počet dní souvislého volna: 12
3

Jarní:
29.2.- 6.3.2016
Velikonoční:
24.3. - 25.3.2016
Hlavní:
1.7. - 31.8.2016
Podzimní:
26.10. - 27.10.2016
Zimní:
23.12.2016 – 2.1.2017
Ředitelské volno bylo 3 dni.
Mateřská škola byla v době všech prázdnin uzavřena.

9
5
62
5
11

3. Odchod do důchodu
Ke dni 30. června odešla do důchodu vychovatelka školní družiny Hana Dohnalová,
která na zdejší škole působila od roku 1983 (s přerušením po dobu mateřské dovolené).

B. Školní rok 2016/17
1. Mateřská škola:
Pracovnice MŠ: učitelky Blanka Jilková, Bc. Aneta Jelínková, Mgr. Jana Dokulilová
uklízečka: Eva Bořilová
Do mateřské školy bylo zapsáno 27 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení.
SLUNÍČKA:
KUŘÁTKA:
Auer Miroslav
Pisařovic Šimon
Procházka Vojtěch
Dočekalová Nella
Bořil Jan
Hřebeský Matyáš
Trejbová Laura
Dvořák Tomáš
Frič Samuel
Auerová Hana
Dvořáková Anna
Radnický Štěpán
Krejčí Kamil
Radnická Erika
Jourová Karolína
Altmann Sophie
Ryšavá Timea
Hassan Sara
Štola Josef
Žáková Gabriela
Žák Jakub
Joura Martin
Dokulilová Barbora
Kulhánková Eliška
Fialová Adéla
Kroupová Gabriela Emma
Holinsky Dominik
2. Základní škola:
Pracovnice školy:
Ředitelka
:
Učitelky
:
Vychovatelka ŠD:
Školnice
:
Kuchařky
:

Mgr. Alena Kratochvílová
Mgr. Dana Freyová
Mgr. Jana Dokulilová
Bc. Aneta Jelínková, Mgr. Dana Freyová
Bronislava Holinska
Jana Szczurková, vedoucí ŠJ
Bronislava Holinska, pomocný pracovník v kuchyni s úvazkem 0,375

Organizace školy:
Základní škola byla organizována jako dvoutřídní s 25 žáky, kteří byli rozděleni
následovně:

I. třída: Třídní učitelka: Mgr. Alena Kratochvílová
1. ročník:
4 chl.
5 d.
9 žáků
5. ročník:
0 chl.
2 d.
2 žáci
Celkem:
4 chl.
7 d.
11 žáků
II. třída:
2. ročník:
3. ročník:
Celkem:

Třídní učitelka: Mgr. Dana Freyová, učitelka: Mgr. Jana Dokulilová
1 chl.
2 d.
3 žáci
6 chl.
5 d.
11 žáků
7 chl.
7 d.
14 žáků

Ve II. pololetí přistoupili dva noví žáci: Janderková Natálie – 3. r. a Janderka Matěj – 4.r.
Školní družina:
Jako vychovatelka nastoupila nová pracovnice Bc. Aneta Jelínková č. 280. Provoz školní
družiny, umístěné v I. poschodí školní budovy, byl od 6:30 do 16:00 hodin.
Vzdělávací program družiny je členěn do pěti tematických okruhů:
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitosti přírody
5. Člověk a jeho zdraví
K návštěvě školní družiny je zapsáno 25 žáků.
3. Žáci základních škol:
1. ročník:
ZŠ Hluboké Mašůvky:
Dokulil Martin
Freyová Eva
Hassan Adam
Kamarádová Martina
Kavalec Alex
Miholová Šárka
Petrová Barbora
Radnický Matyáš
Sitárová Kateřina
ZŠ Přímětice:
Kroupa Šimon
Vodica Samuel
Vyklická Karla
ZŠ Znojmo – ul. Mládeže:
Jarosch Kryštof
Fialová Tereza
2. ročník:
ZŠ Hluboké Mašůvky:
Bášová Beáta
Tašlmár Dominik
Večerková Veronika

ZŠ Kravsko:
Vránová Žaneta
ZŠ Přímětice:
Luciani Denis
Dvořáková Kateřina
Pinkava Václav
Vodáková Kristýna
ZŠ Znojmo, Sídliště Pražská:
Radkovská Lucie
Kochová Barbora
3, ročník:
ZŠ Hluboké Mašůvky:
Blaha Matyáš
Dvořák Filip
Freyová Alena
Hellmanová Natálie
Holubcová Alice
Holubcová Nela
Klouda Petr
Krejčí David
Kúřil Jan
Matoušek Maxmilián
Volingerová Natálie
ZŠ Přímětice:
Bořil Viktor
Kyselá Nikola
Zahrádka Patrik
ZŠ Znojmo, nám. Republiky:
Hujňáková Gabriela
4. ročník:
ZŠ Hluboké Mašůvky:
Žádný žák
ZŠ Kravsko:
Holinska Sofie
ZŠ Přímětice:
Kazderová Nikol
Kulhánková Monika
Škultéty Jakub
ZŠ Znojmo – ul. Mládeže:
Jaroschová Sára
5. ročník:
ZŠ Hluboké Mašůvky:
Dvořáková Adéla

Kamarádová Lucie
ZŠ Kravsko:
Kollner Zdeněk
Vrána Václav
ZŠ Přímětice:
Bořil Matěj
Fričová Miriam
Koníková Lucie
Pinkavová Tereza
Vyklický Jakub
ZŠ Znojmo – ul. Mládeže:
Krula Štěpán
6. ročník:
ZŠ Kravsko:
Žádný žák
ZŠ Přímětice:
Dvořák Václav
Frič Marek
Mihola Jiří
Vodák Jakub
ZŠ Znojmo, ul. Mládeže:
Frýdlová Eva
7. ročník:
ZŠ Kravsko:
Báša Petr
Ďurišová Anna
Grégr Ondřej
Havlena Robin
Kúřil Lukáš
ZŠ Znojmo- nám. Republiky:
Dvořáková Hana
ZŠ Znojmo-Pražská sídl.:
Řeřucha Tomáš
Tondl Daniel
8. ročník:
ZŠ Kravsko:
Valášková Veronika
ZŠ Přímětice:
Kulhánková Ivana
Vodica Daniel
Zahrádka Daniel
ZŠ Znojmo – nám. Republiky:
Procházková Eliška
ZŠ Znojmo – ul. Mládeže:

Hamza Tomáš
9. ročník:
ZŠ Kravsko:
Dlouhý David
Raputa David
ZŠ Přímětice:
Boháčová Barbora
Fričová Natálie
Hudcová Tereza
ZŠ Znojmo – Pražská sídl.:
Plíšková Eliška
Řeřuchová Kristýna
4. Studující středních škol:
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev,
Znojmo, Přímětická 1812/50:
2. ročník:
Procházková Karolína
kosmetika
4. ročník:
Kamarád Filip
automechanik
Nevímová Aneta
kadeřnice
Koník Tomáš
sociální činnost
Střední odborná škola technická a střední odborné učiliště Znojmo, Uhelná 6:
1. ročník:
Křivánek Lukáš
obráběč kovů
3. ročník:
Hřebeský Lukáš
zedník
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19:
2. ročník:
Pospíchal Ladislav
opravář zem. strojů
3. ročník:
Bořil Josef
opravář zem. strojů
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4:
Čtyřleté gymnázium:
1. ročník:
Krula Šimon
3. ročník:
Fruhwirtová Michaela
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Pontassievská 3/5:
1. ročník:
Dvořáková Jana
gymnázium
2. ročník:
Kyselý Dominik
gymnázium
3. ročník:
Hellmanová Dominika
předškolní a mimoškolní výchova
Obchodní akademie Znojmo, Přemyslovců 4:
3. ročník:
Dočekalová Aneta
Střední zdravotnická škola Znojmo, Jana Palacha 8:
2. ročník:
Hamzová Tereza
Blažíčková Kristýna
4. ročník:
Čučková Lenka
Vojenská škola, Moravská Třebová:
4. ročník:
Kotlán Oldřich
5. Studující vysokých škol ve školním roce 2016/17

Palackého univerzita Olomouc:
2. ročník:
Švarcová Sabina

Lékařská fakulta – všeobecné lékařství

Česká zemědělská univerzita Praha:
2. ročník:
Fruhwirt Marek
6. Ukončili vysokoškolská studia:
Jihočeská univerzita České Budějovice:
Mgr. Tůmová Jana
Ing. Kamarádová Hana
Masarykova univerzita Brno:
Mgr. Malcová Gabriela
Bc. Jelínková Aneta

Fakulta agrobiologie, speciální chovy

Ped. fakulta – učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Ekonomická fakulta: systémové inženýrství a
informatika
Ped. fakulta, 1.-5.r. + speciální pedagogika
Ped. fakulta - učitelství pro mateřské školy

7. Školská rada
Školská rada schvaluje roční plán školy, drobné úpravy školních řádů, režimu mateřské
školy, úpravy organizačního řádu školy a výroční zprávu školy.
Členy školské rady byli:
Z řad zástupců zřizovatele:
Karel Krula, Mgr. Dana Freyová
Z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Dokulilová, Bc. Aneta Jelínková
Z řad zástupců nezletilých žáků:
Ing. Markéta Řeřuchová, Mgr. Andrea Hellmanová
8. Rodičovské sdružení
Na členské schůzi byl zvolen výbor Rodičovského sdružení v tomto složení:
Předsedkyně:
Lenka Miholová
Místopředsedkyně:
Simona Bášová
Pokladní:
Bronislava Holinska
Předseda revizní komise:
Hani Hassan
Rodiče jsou pravidelně informováni o vzdělávání dětí na rodičovských a konzultačních
schůzkách a prostřednictvím žákovských knížek a notýsků. Byli nápomocni škole při školních
akcích, zúčastňovali se akcí školy, vedli kroužek keramiky, uspořádali karneval.
Během školního roku se konaly tři schůzky spojené s ukázkami prací žáků, s ukázkou
vyučování. Rodiče měli možnost kdykoliv navštívit vyučování.
Rodičovské sdružení významně napomáhá finanční situaci školy sponzorským darem
500 Kč na dítě a 300 Kč na dítě do pokladny Rodičovského sdružení. Díky těmto příspěvkům
mohla škola nakoupit důležité pomůcky a materiál.
9. Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny a kuchařkou je Jana Szczurková, pomocnou pracovnicí v kuchyni s
úvazkem 0,375 je školnice ZŠ Bronislava Holinska. Připravují stravu pro děti MŠ, žáky ZŠ,
zaměstnance a další strávníky.

Výše poplatků a počty odebíraných jídel:
Mateřská škola:
Přesnídávka + oběd
poplatek: 22 Kč
Přesnídávka + oběd + svačina
28 Kč

počet strávníků:

5
22

Základní škola:
Svačina

13 Kč

22

Oběd
Žáci starší 11 let – oběd

17 Kč
20 Kč

22
1

20 Kč

8

50 Kč

18

Zaměstnanci:
Oběd
Další strávníci:
Oběd

10. Základní škola Kravsko
Po dokončení docházky zdejší školy přecházeli v minulosti téměř výhradně všichni žáci na 2. stupeň
střediskové Základní školy Kravsko, v současnosti ve větším počtu nastupují spíše do Přímětic a do
Znojma.
Základní a mateřská škola Kravsko má tyto pracovníky: 14 učitelů základní školy, 3 vychovatelky školní
družiny, 4 učitelky mateřské školy, 5 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a
3
kuchařky.
Škola má 9 tříd, které navštěvuje celkem 184 žáků z těchto míst: Kravsko, Plenkovice, Žerůtky,
Olbramkostel, Vranovká Ves, Hluboké Mašůvky, Pavlice, Kasárna, Mramotice, Znojmo.
Seznam pedagogických pracovníků:
Mgr. Simona Jakešová
ředitelka
Mgr. Blanka Vocílková
zást. ředitelky
Mgr. Dana Hasprová
třídní učitelka 1. tř.
Mgr. Lucie Hellmanová
třídní učitelka 2. tř.
Mgr. Rudolf Podsedník
třídní učitel 3. tř.
Mgr. Miroslava Pešková
třídní učitelka 4. tř.
Mgr. Jana Valihrachová
třídní učitelka 5. tř.
Mgr. Břetislava Melušová
třídní učitelka 6. tř.
Mgr. Jiřina Novotná
třídní učitelka 7. tř.
Mgr. Vladimír Padrta
třídní učitel 8. tř.
Mgr. Radmila Neumanová
třídní učitelka 9. tř.
Mgr. Karel Fischer
učitel II. stupně
Mgr. Michaela Sochorová
učitelka II. stupně
Bc. Jana Ziková
vychovatelka ŠK
Marie Kubišová
vychovatelka ŠD
Žaneta Procházková
vychovatelka ŠD
Darina Povolná
asistent pedagoga
Mgr. Milan Plíšek
výuka náboženství

11. Seznam středních škol na Znojemsku
Znojmo:
Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského náměstí 4:
- čtyřleté studium pro žáky z 9. tříd
- osmileté studium pro žáky z 5. tříd
- šestileté studium pro žáky ze 7. tříd
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie, Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Pontassievská 3:
- gymnázium čtyřleté
- gymnázium osmileté
- obchodní akademie

- informační technologie
- předškolní a mimoškolní pedagogika
- sociální činnost
- pedagogické lyceum
- jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova 19:
Střední vzdělání s výučním listem: kuchař – číšník, řezník – uzenář, pekař, cukrář, prodavač, opravář
zemědělských strojů, zahradník, zahradnické práce
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: agropodnikání, podnikání – nástavbové studium
Střední odborná škola Podyjí s.r.o., Jarošova 14:
Studium čtyřleté denní, pětileté dálkové: stavebnictví, pozemní stavitelství, informační technologie,
veřejnosprávní činnost, správce informačních systémů
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev,
Přímětická 1812/50:
- Obory s výučním listem: automechanik, kadeřník, kuchař-číšník, prodavač, truhlář
- Obory s maturitní zkouškou: cestovní ruch, hotelnictví a turismus, kosmetička, podnikání,
obchod
a služby, sociální činnost
- Zkrácené studium (1-2 roky): kuchař-číšník, prodavač, sociální činnost
- Nástavbové studium (2-3 roky): podnikání, společné stravování, vlasová kosmetika, podnikání –
dálkové studium
Střední škola technická, Uhelná 6:
- Učební obory: autoelektrikář, elektrikář, instalatér, karosář, obráběč kovů, strojník, mechanik, tesař,
truhlář, zedník
- Studijní obory: elektrotechnika, podnikání v oboru
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Jana Palacha 8:
- Čtyřletý obor: zdravotnický asistent
- Vyšší odborné vzdělávání – tříletý obor: diplomovaná všeobecná sestra
Moravský Krumlov:
Gymnázium, Smetanova 168:
- gymnázium čtyřleté
- gymnázium šestileté
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Klášterní nám. 127:
- Čtyřleté obory s maturitní zkouškou: autotronik, ekonomika a podnikání, mechanizace a služby
- Dvouletý obor s maturitní zkouškou pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem: podnikání
- Tříleté obory 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, stravovací a ubytovací služby, opravářské práce
- Zkrácené jednoroční studium pro absolventy vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou:
mechanik opravář motorových vozidel
12. Vysoká škola:
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., Loucká 656/21
Bakalářské studium

13. Bude se znojemská vysoká škola stěhovat?

Vysoká škola ekonomická je ve Znojmě v provozu již deset roků. Za tuto dobu ji
absolvovalo více než tisíc studentů, a to převážně ze zdejšího regionu. V posledním období se
však počet zapsaných studentů každoročně snižuje, což je způsobeno jednak poklesem
demografické křivky, ale hlavně tím, že škola nemá magisterské studium. Maturanti proto
odcházejí studovat na jiné vysoké školy, které nabízejí vysokoškolské vzdělání kompletní.
Vedení školy vidí řešení buď tím, že do školy vstoupí generální partner z regionu, díky němu
získá škola akreditaci magisterského studia, druhou možností by bylo přesvědčit některou
z veřejných vysokých škol, aby vybrané studijní obory přesunula do Znojma.
Prorektorem znojemské vysoké školy ekonomické je ing. Pavel Štohl, který je současně
i znojemským senátorem.

Vážení čtenáři,
ráda bych využila příležitosti se v tomto článku poohlédnout za posledním měsícem školního
roku a celým uplynulým školním rokem.
Náš červnový program byl opravdu nabitý prací, akcemi, soutěžemi.
1. června na školní zahradě jako každoročně jsme pro děti připravili Den dětí. Kreslili jsme na
chodník před školou, opekli buřty a na besedu k nám opět přišel pan Oliva s trofejemi, ukázkami
z myslivosti a děti si zastřílely ze vzduchovky. Prožili jsme krásné dopoledne a panu Olivovi
vřele děkuji.
Po obědě dostaly děti zmrzlinu v cukrárně u pana Přichystala jako dárek k jejich svátku. Velice
děkujeme.
4. června vystoupily děti pod vedením p. učitelky Freyové a Dokulilové v kempu před
koncertem orchestru Tap tap. Kdo se akce zúčastnil, určitě odešel plný dojmů....takže děkujeme
p. Hesovi za pozvání na akci, kde se mohli žáci školy opět zdařile prezentovat a paním
učitelkám za dřinu a pevné nervy pro přípravu takové akce.
6. června jako každý rok pro děti bylo jako dárek k svátku zajištěno filmové představení
Zootropolis ve Znojmě.
9. června už se žáci proháněli po atletickém hřišti v Kravsku, kde se již šestým rokem
zúčastňujeme spolu s dalšími 4 školami Atletického mítingu Zlatá čtyřka. Děkujeme panu
učiteli Podsedníkovi a
pořadatelům z Kravska za super akci a příští rok opět do Kravska!!! Letos jsme přivezli 16
medailí.
10. června dopoledne pro mateřskou školu v jídelně školy nachystali žáci divadelní představení.
Večer se konala Noc kostelů, kde jste opět mohli vidět vystoupit žáky naší školy a přečíst si o
nich v článku ve Znojemsku.
14. června už je čekal krásný výlet Na Macochu, prohlídka Kateřinské a Punkevní jeskyně.
Všechny fotografie z akcí opět najdete na našich webstránkách. Ve Znojemském týdnu jste
mohli najít článek a fotografie prvňáčků z jejich tzv. kuchařských zkoušek, o kterých jsem Vám
psala minule. Nyní již mají vše splněno a u předávání vysvědčení byli vyhodnoceni.
22.6. se i u nás ve škole konala olympiáda, jak mezi školáky, tak ve školce. Děti byly
ohodnoceny, odnesly si spoustu diplomů.
23.6. soutěžemi Zdravé zuby, Moudrá sova a Nejlepší čtenář bojovali žáci o diplomy, pochvaly
a měřili své znalosti.
24.6. nás navštívili hasiči z Únanova, aby nám na školní zahradě předvedli něco ze své práce.
26. června jsme se pak setkali na Dětském dni na koupališti v Mašůvkách na zdařilé akci
sportovců a obce. Za děti tímto velice děkuji všem.
Na 27. června se ovšem děti těšily nejvíc, to je čekalo spaní ve škole spojené se soutěžemi a
hrami, tentokrát motivované pravěkem. Děkuji za uspořádání této náročné akce p. uč. Feyové
a Dokulilové.
28.6. už si žáci od nás oddechli, měli Den bez učitele, odpočívali a hráli si, sami si tento den
řídí a vybírají si činnosti. Rozdaly se práce, výkresy a vše směřovalo k ukončení školního roku.
29.6. den před vysvědčením odjeli školáci na exkurzi do Znojma.
30.6. nám skončil školní rok, předali jsme vysvědčení, odměny a ceny žákům v soutěžích nejen
pořádaných školou, ale i v okresních soutěžích.
A poslední zvonění pro žáky 5. ročníku bylo dojemné,odcházeli nám čtyři páťáci.
Děkuji za práci všem paním učitelkám.
Za nelehkou práci především také v mateřské škole, paní učitelce Blance Jilkové, která svou
kvalitní prací připravila opět ke vstupu do základní školy 15 předškoláků. 9 z nich nastoupí do

k nám do základní školy. Za práci též velice děkuji paní učitelce Blance Jilkové mladší, která
odcházela v červnu na mateřskou dovolenou. Tak ať malý krásně roste ...
V tomto školním roce bude v mateřské škole pracovat dále paní učitelka Jana Dokulilová a
přijde paní učitelka Aneta Jelínková, která bude působit i ve školní družině. Tímto děkuji za
všechny roky práce paní vychovatelce Haně Dohnalové, která odešla do důchodu a přeji jí
kvalitní zasloužený odpočinek. Opravdu zasloužený.....
Ráda bych vyzvedla práci učitelek v základní škole, paní učitelky Dany Freyové a Jany
Dokulilové. Věřím, že naši práci sledujete, vidíte výsledky dětí a množství akcí školy i školky
a oceňujete ji. Školní rok bývá nabitý nejen školní prací, ale i akcemi, soutěžemi, a zábavnými
dny pro děti. Děti mají spoustu příležitostí i ke trávení volného času v kroužcích, které pro ně
dle jejich zájmu vedeme.Všichni jich navštěvují i několik najednou a jsou zdarma..
Chtěla bych poděkovat p. Krulové za vedení keramického kroužku a všem paním učitelkám a
paní vychovatelce za čas a práci pro naše děti.
Také děkuji paní Markétě Řeřuchové za vedení našich webových stránek a školské radě za
podněty a práci v uplynulém školním roce.
Tímto také samozřejmě všem sponzorům, kteří přispěli škole na domeček pro mateřskou školu,
už máme přes 11tisíc korun.
Velký dík patří rodičům, kteří do pokladny Sdružení rodičů a svými sponzorskými dary ve výši
78 178 korun přispěli na hračky a další vybavení a pomůcky pro děti a žáky. Tímto se nám
podařilo dovybavit školku, družinu i školu materiálem pro děti, hračkami, knihami, dalšími
počítačovými programy.
A tak máme na další školní rok nachystáno.....
Za čtyři roky škola procházela obnovou...je nejen nová fasáda, okna, vše vymalováno, nové
lavice a podlahy, nábytek ve všech třídách, ale letos i nová kotelna. Děkujeme obci za podporu
a vynaložené finance. Už nás čeká jen školní zahrada a hřiště.
Rádi bychom v tomto školním roce opět zapracovali na zkvalitnění výuky, přidali hodiny
informatiky a práci na počítačích, čeká nás práce podle nového Školního vzdělávacího
programu,
vzhledem k úpravám legislativy pro školy.
Každý rok jsme pracovali na tom, abychom Vám pro Vaše děti nabídli to nejlepší, co umíme a
je v našich silách pro Vás zabezpečit.
Letos zapracujeme na koncepci školní družiny, nadále budeme v mateřské škole zkvalitňovat
přípravu našich předškoláků a věnovat se těm nejmenším, jak nejlépe to půjde. Podmínky pro
tuto práci máme nejen materiální, ale i kvalitní učitelky, které nejen dokáží pracovat s dětmi
tak, aby uměly, co mají, ale i dokázaly ukázat to nejlepší, co v nich je na akcích a vystoupeních,
kde je můžete vidět. Myslím si, že na ně můžete být opravdu pyšní, tak jak já jsem pyšná na
paní učitelky, které si vybírám do našeho týmu..
Přeji všem krásné prázdniny, zdravím tímto všechny děti a těším se na Vás všechny v září….
PS..hlavně na prvňáčky…..
Mgr.Alena Kratochvílová, ředitelka
Vážení čtenáři,
bezmála je za námi první měsíc školního roku, proto bych vás ráda informovala o dalších
aktivitách školy.
Do zahájení 1. září jsme měli plné ruce práce dokončit všechny úpravy ve škole. Do všech
počítačů byl instalován W10 , bylo třeba vše uspořádat a dokoupit další drobnosti. Na půdě
školy proběhly opravy krovů.
A další novoty??
Co chystáme nového v tomto školním roce?

Do základní školy přišlo 26 žáků a do MŠ 29 dětí. Jsem moc ráda, že si vybíráte místní školu a
neodcházíte zbytečně do jiné školy. Snažíme se Vás neustále svou prací nestále ujišťovat, že si
vybíráte správně a děláme pro to všechno, co je v našich silách.
Do školní družiny nastoupila nová p. vych. Bc.Aneta Jelínková, čerstvá absolventka. Snažím
se vytvořit stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelů, přednostně vybírám proto zaměstnance
z Hlubokých Mašůvek, záleží mi na jejich vztahu ke škole, dětem a rodičům.
Učební plán ZŠ zůstává stejný jako vloni, podobné jsou i rozvrhy. Přibyla pouze informatika
pro 1. a 2.ročník , přepracovali jsme kompletně Školní vzdělávací program.
P. uč. Jana Dokulilová učí informatiku, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a výchovy, 13 hodin
týdně.
V ZŠ dále učí p. učitelka Mgr. Dana Freyová plný počet 22hodin.
V letošním roce budou obě p.učitelky Dokulilová a Jelínková učit i v mateřské škole, pro kterou
mají kvalifikaci.
V mateřské škole budou opět dvě třídy, učit bude Sluníčka p. uč. Blanka Jilková a p. uč. Aneta
Jelínková a Dokulilová Kuřátka.
V ZŠ i MŠ bude prioritou tak jako v loňském roce připravit zodpovědně roční plán školy a akce
školy, kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti a vytvářet pozitivní image školy, nadále
rozšiřovat metody a formy výuky, práci s PC a interaktivní tabulí. Opět jsme zakoupili další
programy pro výuku, máme jich už 25. Také do mateřské školy družiny je dokoupena spousta
nových pomůcek a hraček.
V mateřské škole bude hlavním úkolem zodpovědně připravit 11 předškolních dětí na vstup do
ZŠ a snažit se, aby co nejvíce dětí přešlo do naší ZŠ. V mateřské škole máme pro letošní rok
29 dětí, počet je vzhledem k tomu, že se narodilo mnohem méně dětí, menší.
Prioritou bude nadále zkvalitňovat zázemí, materiální i personální.
Budeme také pracovat podle nového ŠVP.
I zde budou moci děti navštěvovat kroužky, logopedické chvilky.
Společně s obcí, rodičovským sdružením, sponzory, Školskou radou a dalšími organizacemi se
nám určitě podaří splnit úkoly ročního plánu tak, jako v předešlých letech, neboť se všemi je
navázána výborná spolupráce.
Chceme dosáhnout co nejlepších výsledků, a tak jako v předešlých letech pracovat na tom, aby
žáci uspěli na okresních soutěžích, akcích školy i obce.
Akce připravené školou měly úspěch a škola se dobře prezentovala na veřejnosti, což nadále
vylepšuje její image.
A tak i my odměníme letos děti a žáky samozřejmě zábavnými akcemi, které se jim líbily, spaní
ve škole, Den naruby, Den jara, apod. Aby se dětem ve škole líbilo a chodily do ní rádi..
Když budou spokojené a mít výsledky, budou spokojeni rodiče i učitelé. A to je náš cíl.........
Nabídneme opět denně kroužky, vloni se zapojili všichni, jak učitelé, tak žáci, někdo
navštěvoval i 4 kroužky.
Ve školní jídelně se výborně vaří, p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, pomáhat
bude p. Holinska. Dostane se i na cizí strávníky, vzhledem k počtu dětí.
Školní družina, jako i provoz celé školy bude opět od 6.30 do 16.00 hod. Spojení školní družiny
a mateřské školy v době scházení dětí ráno a pak odpoledne při hrách a rozcházení domů vůbec
není na škodu, děti i učitelé se alespoň dobře znají, pomáhají si.
Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné budově skýtá spoustu
možností spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, tak personálu a přináší výhody. Některé
jsme objevili dříve, na další určitě ještě přijdeme.
Hodláme totiž udělat velkou výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti ročníky naráz.
Vůbec to již dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak....

A o tom Vás budeme i nadále přesvědčovat.....
Rádi uvítáme vaše podněty, připomínky, nápady, co bychom pro Vás mohli ještě udělat a
vylepšit.
Co bychom rádi do příštích let??
Když se nám podařilo za 4 roky komplet opravit, vybavit a zrenovovat prostředí školy, rádi
bychom pokračovali v nastavené pomyslné laťce dál....
Výborné zázemí a spolupráce s obcí, rodiči, Sdružením rodičů, hasiči, myslivci, SPOZ,
knihovnou a sponzory školy nám umožňuje přemýšlet o renovaci a vybavení obecní knihovny
a zahrady školy, vybavení školním hřištěm a modernizaci školní kuchyně.
Předem obci děkujeme, neboť některé projekty byly již schváleny…
Zahájili jsme 1.9. ve třídě ZŠ spolu s mateřskou školou a pozvanými hosty jako každý rok.
Hned první týden jsme pracovali na výzdobě školy, vytvořili si Strom přání, na který žáci ,
někteří rodiče a hosté umístili lístečky s přáním pro školu nebo svým. Na konci roku uvidíme,
komu se jeho přání splnilo.
7.9. se konala informační schůzka s rodiči MŠ i ZŠ.
Zahájili jsme Recyklohraní, dále sbíráme papír, baterie a plastová víčka.
V naší Galerii na schodech se můžete ohlédnout 15 let nazpět, rádi se k nám vrací bývalí žáci i
učitelé, někdy jen tak na kus řeči.
Od října by měly začít kroužky, chystáme Konverzaci angličtiny v pátek 15.30 pro 3.a 5. ročník,
sportovní, taneční pro děvčata, turistický, podle dohody, klávesy, flétny, ve školce
logopedický.Pro logopedické chvilky bychom v tomto školním roce rádi využívali obecní
knihovnu, kde zbudujeme koutek pro děti.
10.září proběhlo žehnání hasičského praporu, i školu jste mohli vidět opět vystoupit v obecním
sále. Výborné vystoupení žáků jste mohli vidět na sále OÚ. Zde jsme také opět pokročili ve
spolupráci s Ratibořskými. Na květen plánujeme návštěvu i se žáky.
Na 22. máme nachystaný koncert hudebních nástrojů jako loni. Budou i dudy!!
Opět budeme jezdit do divadla, začínáme v prosinci, vybíráme 550,-Kč u p. Holinske.Vybírá
všechny platby od rodičů i dětí. Veškeré platby jdou pak přes pokladnu SR. Na schůzkách s
rodiči pak informujeme všechny, jak bylo naloženo s penězi za sběr, sponzorskými dary apod.
Využíváme projektu Ovoce do škol, kde děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu, v projektu
Školní mléko zase odebírají mléko za dotovanou cenu.
Děkujeme za sběr papíru, letos opět můžeme nakoupit do MŠ hračky, do ZŠ se chystáme koupit
mikroskop a náčiní do tělesné výchovy.
Také děkujeme sponzoru p. Filipskému firma Filko střechy za sponzorský dar pro školu 20
000,-Kč. Bude použit na domeček pro MŠ do zahrady spolu s loňskými dary od myslivců 5000,a hasičů 5100,-Kč.
Ve všech aktivitách loňského roku budeme pokračovat, ještě nějaké nové si necháme jako
překvapení.
Ve škole i školce již vše běží na plné obrátky, děti, které přišly poprvé do školky si pomalu
zvykají, prvňáci dostávají své první jedničky a my se všichni snažíme, aby jim to šlo.
Děkuji hostům, kteří přijali pozvání na zahájení školního roku, zveme samozřejmě i Vás
všechny podívat se do školy, jak se opět vylepšila.
V průběhu roku rozhodně o škole uslyšíte....
ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová
Dva měsíce práce ve škole jsou za námi a v polovině listopadu nás už čeká čtvrtletní porada
a schůzka rodičovského sdružení, přesněji 29.11.

Víkend před ním budou děti vystupovat na setkání s důchodci 27.11. ve 14 hodin v sále OÚ a
25.11.na rozsvěcení obecního vánočního stromu na návsi.
22. a 1. listopadu máme ve škole výukový program od znojemských hasičů Hasík. Celkem
bude trvat 4 vyučovací hodiny.
21. 11. k nám zavítá už tradičně Divadélko pro školy z Hradce Králové s Africkou pohádkou,
vybíráme 40 Kč na dítě. Ve školce vybírají p. učitelky, ve škole p. Holinska.
13.11. bude vystupovat škola i školka na Vítání občánků ve 14hodin v sále.
3. listopadu budeme mít další ze zábavných dnů ve škole a to Barevný den, tentokrát
puntíkovaný. Bude puntíkovaná promenáda, vyřezávání dýní, skládání básní, výroba
puntíkovaných balónků, navlékání korálků, focení, turnaj ve stolní hře a na závěr puntíkovaná
diskotéka.
Na 10.listopadu je objednáno 5 dětí na vyšetření zraku v mateřské škole.
V předešlém měsíci jsme se 18.10.fotili k Vánocům,a 25.10. jako každý rok proběhl Den
nanečisto pro naše předškoláky.
11 předškoláků se přesunulo z přízemí z mateřské školy do 1. patra do základní školy.
Z čarovného klobouku si vylosovali svého poradce, se kterým ten den pracovali v lavici. Plnili
úkoly na interaktivní tabuli, na pracovních listech a na počítačích. Navštívili obě učebny školy,
seznámili se s prostředím a učiteli ve škole. Předškoláci odcházeli plni dojmů a se samými
jedničkami zpět do školky. Za splněné úkoly získali Vysvědčení předškoláka.
Kromě této akce ještě děti zažily koncert Když zahraje harfa, kde se představilo 32 nástrojů,
některé si mohly i vyzkoušet, tvořit skladby. Tak jako Divadélko pro školy, tak i koncerty
učitele hudby Mgr. Leoše Drahotského jsou už zamluveny i na příští rok.
V říjnu bylo 19.,20. a 21. ředitelské volno z důvodu závady na kotelně, od 21. již topíme.26.,27.
byly podzimní prázdniny a 28.státní svátek.24. A 25. 10. zastupovala p. Vašíčková v kuchyni.
V říjnu také začaly všechny kroužky.
Na florbal v pondělí do sálu ve 13.15 hodin je přihlášeno 12 žáků, do tanečního kroužku ve
středu ve 13.15 hodin 9 dívek. Budou jednou za 14 dní s p. uč. Kratochvílovou.
Flétnu u p. učitelky Freyové má 14 žáků v úterý, 12.30-13.00 začátečníci a 13.30-14.00
pokročilí. Do kláves k p. učitelce Dokulilové bude ve středu v 15.00-15.30 docházet 6 žáků.
Na turistický kroužek jednou za 14 dní ve čtvrtek bude chodit 17 žáků, opět zveme i rodiče.
Ruční práce p. vychovatelky Jelínkové jsou v pátek ve 13.30, přihlášeno je 9 žáků.
Na nepovinný předmět náboženství jsou přihlášena 2 děvčata, ve středu ve 14 hodin ve škole s
p. farářem S. Vášou.
Keramický kroužek bude dle dohody s p. Krulovou, 13 žáků se rozdělí na skupiny a v době
družiny budou docházet s p. vychovatelkou. V pátek 15.15-16.00 chodí 4 žáci do konverzace
angličtiny, vedené p. Hasanem.
V mateřské škole je 6 dětí přihlášeno do logopedického kroužku k p. uč. Jilkové.
Za vedení kroužků všem vedoucím předem děkuji.
Uvažujeme o bruslení ve Znojmě, zjistíme ještě zájem a možnosti dětí.
Pro školu máme v plánu zakoupení mikroskopu k výuce z peněz ze sběru. Na Vánoce chceme
dokoupit další hračky do MŠ , stavebnice a stolní hry do ŠD a další sportovní potřeby jako
florbalky, sítě, vesty a fitnes balony do školy ze státních prostředků ONIV.
Nové školní programy MŠ, ZŠ i ŠD, schválila školská rada,taktéž výroční zprávu za rok
2015/16.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách. Sledujte také fotografie z akcí,
snažíme se je tam ukládat ještě týž den.

Najdete tam i práce žáků, které byly vloni odeslány do soutěže Čarovné barvy země. Letos
vyšel katalog prací a celostátní výstava prací žáků z celé republiky je nyní vystavena ve Znojmě
v prostorách budovy ZŠ Mládeže, byla už v konírně zámku v Miloticích a v rakouském
Haardeggu. Poputuje ještě do Fakultní nemocnice Brno a do Panského dvora ve Veselí nad
Moravou.
V rámci projektu Malé energetické akademie, které se žáci účastní s p. uč. Dokulilovou,
budou renovovat lavičky na školní zahradě.
Každý měsíc kromě nějakého zábavného dne máme vystoupení žáků, výukový program
kulturní nebo sportovní, tak vlastně každý týden něco. Je to někdy opravdu náročné, ale
snažíme se dát dětem to nejlepší, co můžeme, umíme a co seženeme...
Mgr. Alena Kratochvílová
Vážení čtenáři,
děkujeme za skvělé ohlasy k vystoupení žáků v sále 27.listopadu a na Vítání občánků 13.
listopadu.
Připravujeme na 21. prosince v 16 hodin v sále další vystoupení školy, prezentaci školy v tisku
a výstavu prací a keramiky. Děkuji paní Olze Krulové za vedení kroužku a trpělivou práci s
dětmi v keramické dílně.
Dále můžete děti slyšet 4. 12. v kostele a 26.12. u Lurdské jeskyně. Mateřská škola bude mít
besídku tentokrát také v sále, a to 6.12. v 16hodin.
Děkujeme za výukový program 1. a 21. listopadu Hasík znojemským hasičům - děti byly
nadšené a mnoho se naučily.
V tomto adventním čase máme ve škole jako každoročně pečení perníčků 1.12.a jejich
zdobení 8.12., na které zveme i rodiče. Nazdobili jsme stromek před školou, který jsme dostali
od obce, zdobit budeme ještě před kostelem. 13.12. jedeme do divadla do Znojma na první z
pěti představení.
Na Vánoce máme pro děti nakoupeno ze sběru….moc děkujeme rodičům. Také ze státních
ONIV prostředků a sponzorských darů….bude toho hodně...krásné Vánoce…
V soutěži Malé energetické akademie se žáci s p. uč. Dokulilovou umístili na 2. místě a
dostanou odměnu 8000,-Kč...moc gratulujeme.
Těšíme se na novou knihovnu, kterou máme od obce slíbenou v obecní knihovně ve škole.
Chtěli bychom v ní pak uspořádat novou akci Předčítání…..
Přeji všem pohodové Vánoce a hodně osobního štěstí a radosti v novém roce.
Mgr. Alena Kratochvílová
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dostali od obce, zdobit budeme ještě před kostelem. 13.12. jedeme do divadla do Znojma na
první z pěti představení.
Na Vánoce máme pro děti nakoupeno ze sběru….moc děkujeme rodičům. Také ze státních
ONIV prostředků a sponzorských darů….bude toho hodně...krásné Vánoce…
V soutěži Malé energetické akademie se žáci s p. uč. Dokulilovou umístili na 2. místě a
dostanou odměnu 8000,-Kč...moc gratulujeme.
Těšíme se na novou knihovnu, kterou máme od obce slíbenou v obecní knihovně ve škole.
Chtěli bychom v ní pak uspořádat novou akci Předčítání…..
Přeji všem pohodové Vánoce a hodně osobního štěstí a radosti v novém roce.
Mgr. Alena Kratochvílová

