
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. 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. 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. 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. 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 

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


