
 
 Vážení čtenáři, 
 
ráda bych poděkovala Rodičovskému sdružení, p. Holinské, Miholové a Bášové za 

organizaci a přípravu karnevalu pro děti. Jako každoročně byli všichni spokojeni jak 

s tombolou, tak s programem, s cenami...děti se vyřádily i předvedly s tanečky. Děkujeme 

sponzorům karnevalu i Vám všem, kteří jste přispěli do tomboly. 

Ve škole máme nabídku pro děti i pro Vás všechny, pokud máte zájem se zúčastnit ve 

škole výuky enkaustiky a  udělat si obrázek malovaný voskem a žehličkou, přijďte se 

nahlásit do MŠ nebo ZŠ, poplatek bude jednorázový 65,-Kč a datum Vám sdělíme až po 

nahlášení počtu uchazečů. 

Ve škole jsme absolvovali 8.března výuku 1. pomoci pro žáky 1.stupně od ZZS a Zentiva, 

kde žáci dostali diplom.   

Probíhají lekce dopravní výchovy, v kroužku tanečním lekce společenské výchovy, 

chystáme se na matematickou olympiádu. 

V celorepublikové soutěži Malá energetická akademie žáci sbírali body geocasingem, za 

výrobu ptačích budek, luštili video kvízy a rébusy, vyráběli zlepšováky- dávkovač 

křupek, uklízecí stroj na dálkové ovládání. Umístili se 2. místě v zimní etapě, od vítězství 

je dělilo 25 bodů. Vyhráli ceny za 4000,-Kč. 

Zažádali jsme o navýšení kapacity kuchyně pro cizí strávníky, nahlaste se prosím u p. 

kuchařky ve škole, ať můžeme zjistit zájem a pokud možno vyhovět. 

Zápis do MŠ bude 20. dubna, přihlášky si rodiče mohou vyzvednout už nyní, aby k zápisu 

donesli potvrzenou přihlášku už i lékařem. 

Chystáme se na další soutěže, pěvecké- Slavíček ve Znojmě i ve Vranově nad Dyjí. 

23. března bude opět jarní průvod obcí s utopením Morany, půjdeme v 9.30 od školy. 

Můžete se k nám přidat! 

 

dokončené pololetí je za námi, žáci si vedli velmi dobře, z 26 žáků  mělo 23 žáků 

vyznamenání, 3 prospěli, 18 mělo samé jedničky. Snad je to něco, co vypovídá i o kvalitě 

učitelů, takové známky a takový průměr je opravdu výborný. 

V pololetí jsme zhodnotili samozřejmě nejen známkami a vysvědčením, ale také 

anketami, sebehodnocením, na rodičovské schůzce  a  pedagogické radě. 



V lednu jsme také vyslechli spolu s MŠ vynikající koncert v jídelně školy, kde se nám 

předvedlo 18 hudebních nástrojů, z méně známých viděly děti třeba dudy nebo 7 druhů 

fléten a klarinetů. Opravdu zážitek. Pokračujeme v divadelních představeních ve Znojmě, 

jedno bylo v lednu a teď v únoru 25. 

Absolvovali jsme s MŠ také besedu s policisty, a to 10. února. Děti si mohli prohlédnout 

spoustu pomůcek policie, dostalo se jim poučení i zábavy. Byli jsme velmi spokojeni 

s úrovní a přístupem, určitě budeme příští rok v těchto besedách pokračovat. 

Snažíme se dětem poskytnout možnosti nejen dobré výuky, ale také formy zábavy 

s poučením. Proto se zapojíme letos opět do soutěží okresních, výtvarných, hudebních, 

matematické olympiády, Malé energetické akademie a podobně. 

U zápisu do 1. ročníku bylo z přihlášených 13 přijato 12 dětí, 1 má odloženo rozhodnutí 

pro předčasný nástup do školy. Předškoláků bylo 18, rodiče 5 dětí se bohužel rozhodly 

pro Znojmo nebo Přímětice, kde již mají sourozence. 

V letošním roce jsme rádi, že opět pokračuje projekt dopravní výchovy, v únoru máme 

první dvouhodinovku. 

Pro všechny děti se nám podařilo  nabídnout kroužky, zapojeni jsou všichni, mnozí do 

několika. Je lepší, když děti budou trávit čas v kroužku ve škole, kde podle jejich zájmu 

můžeme přizpůsobit obsah času, jako se to stalo právě teď. Sportovní kroužek se bude 

měnit po 14 dnech v taneční, žáci se budou učit základy společenské výchovy, etikety, 

základní kroky tanců a držení. Máme málo chlapců, přijďte!! 

Probíhá také další vzdělávání učitelů, navštěvujeme kurzy a semináře. 

V březnu bude opět karneval, tak bych ráda z tohoto místa oslovila všechny, kteří by 

přispěli do tomboly a rovnou poděkovala. Karneval SR při škole mívá opravdu velkou 

návštěvnost i úroveň a tak ani letos tomu jistě nebude jinak. I zásluhou Vás přispívajících 

do tomboly je to zásluha, tak děkujeme.....    

 
                                                                                                Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka 
 
 
 

 
 


