
Vážení čtenáři, 

máme po pololetí, ve škole na plné obrátky už běží další. 

Na vysvědčení měli 23 žáci samé jedničky, celkově bylo 5 dvojek z 222 známek. Máme tentokrát skvělé druháky, 

třeťáci si drží samé jedničky, také prvňáci měli samé….zadarmo to nemají, práce mají uděláno spoustu. 

Své práce si vystavují na chodbách, hodnotí je, získávají smajlíky a samozřejmě jedničky. 

Daří se nám držet poměrně  dobré tempo ve zvládání učiva vzhledem k tomu, že máme každý týden nějakou akci. 

Kromě učiva dokážou žáci zvládnou spoustu nových písní na flétny, klávesy v kroužku, trénují i o přestávkách. Musím 

je opravdu pochválit a paní učitelky taky. 

Ve škole nám ve druhém pololetí přibyli 2 žáci, je nás celkem 27. 

V kroužcích, ve kterých jsou zapojeni všichni žáci, pracují výborně, všechny kroužky máme pro děti zdarma. 

Turistický p. uč. Freyové má za sebou spoustu výšlapů, bruslení, sáňkování. V keramickém kroužku budou děti 

pokračovat s p. Krulovou, velice jí děkuji. 

Za vedení florbalu chci poděkovat p. Krejčímu, chlapci budou chodit zatím jednou za 14 dní do sálu v pondělí v15 

hodin, podle zájmu i týdně. V tanečním nacvičují děvčata bailando, čekáme ještě na kastaněty, se kterými chceme tanec 

doprovázet, bohužel ještě nedošly. Do náboženství chodila dvě děvčata, od pololetí má pan farář děti čtyři. V mateřské 

škole děkuji paní učitelce Jilkové za vzornou přípravu předškoláků a práci v logopedickém kroužku. Na prvňácích je 

její práce opravdu vidět. 

Naše projekty se nám daří. Čtenářská dovednost je u žáků na velmi dobré úrovni, přispívají k tomu i podmínky, 

které máme. 

Od tohoto týdne je opět v provozu naše školní knihovna, která je umístěna v obecní nově zrekonstruované 

knihovně. Děkujeme obci za rekonstrukci. 

Ze školní knihovny si mohou žáci půjčovat knihy po dohodě  u paní učitelky Anety Jelínkové ve školní družině. Máme 

144 titulů.Z fondu mimoškolní četby využívají učitelé pro žáky 296 titulů. Na konci měsíce 28.2.bude v knihovně 

beseda s p. Adámkem pro MŠ předškoláky a 1.r. v 9.15 a pro 2.-5-r.  ZŠ v 10.10hodin. 

V učitelské knihovně, kterou využíváme, máme 511 titulů. 

Projekt Kultura pro duši je v průběhu roku plněn. Absolvujeme 5 divadelních představení ve Znojmě, 

ve škole shlédneme 2krát ročně divadélko z aktuální nabídky,v červnu ke Dni dětí navštěvujeme filmové představení ve 

Znojmě. Ve třídě mají žáci loutkové divadélko, které využívají ke hrám. Nácvikem a prezentací zpěvu, flétnových 

vystoupení a hrou na klávesy kultivujeme nejen sebe, ale i naše posluchače. Od mateřské školy hrají děti na flétny, od 1. 

ročníku pak všichni a v průběhu roku připravujeme až 10 vystoupení v obci na Vítání občánků, Setkání s důchodci, 

Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční besídky, Mikulášská v kostele, Štěpánská pro farnost,tance na karneval, ke Dni 

Matek… 

Děkujeme za sběr. Tím se nám daří plnit náš projekt Recyklohraní. 

K 1.9. 2016 byl zůstatek za sběr  7542,-Kč. 

Na Vánoce jsme nakoupili do školky materiál a pomůcky z Insgrafu za 1968,-na pečení perníčků jsme vydali                                                                                            

66,- na Vítání občánků jsme každému koupili dudlík  a vydali 343,- do školy byl zakoupen mikroskop                                                                                

za 3576,-barvy a výtvarné prostředky na nátěr laviček na zahradě, v rámci projektu MEA za 313,- 

a na divadlo bylo doplaceno 160,-. 

Další sběr byl odvezen za 3654,-a byly koupeny úložné boxy do družiny, 5ks                                                                         

za 1995,-. 

Za reklamní reflexní pásky pro děti a žáky s naším novým logem školy                                                                                         

jsme zaplatili 2347,-.Zůstatek k 19.1. tedy je 428,-. 

Sbíráme víčka.20 pytlů již bylo nasbíráno na minulý projekt pomoci bývalému spolužákovi Danielu Zahrádkovi, hned 

jak je firma odveze a vyplatí, bude mu předána utržená částka. 

Všechny další, které již teď sbíráme, dáme na Nikolku Fajmonovou, která  onemocněla akutní leukémií. Už máme 5 

pytlů. 

Projekt Ve škole žijeme zdravě plníme v průběhu roku. 

Dodržujeme pitný režim, každou přestávku mají žáci k dispozici vodu, každý má svůj kelímek, do třídy si mohou vzít 

vlastní pití.Máme zavedeny pohybové přestávky,žáci mohou být v tělocvičné třídě, mají k dispozici náčiní i nářadí. 

Navštěvujeme výuku plavání se všemi žáky ve Znojmě. Žáci plní pohybové úkoly Moje rekordy, které zaznamenáváme 

a vyhodnocujeme, trénují na školní olympiádu, na atletické závody, kterých se každoročně zúčastňujeme  v Základní 

škole v Kravsku. Máme i pro školní děti zabezpečeny svačiny, které připravuje paní kuchařka, odebíráme z EU projektu 

Ovoce do škol,odebíráme z EU projektu dotované školní mléko. Využíváme k pohybu školní zahradu,máme pro děti 

pohybový kroužek a ke všemu máme zabezpečeno náčiní a sportovní potřeby. 

Každý rok se také zúčastňujeme projektu Dopravní výchovy.V průběhu roku absolvujeme lekce dopravní 

výchovy,žáci absolvují 4 dvouhodinové teoretické i praktické lekce dopravní výuky. Završením je jízda zručnosti a 4. 

ročník získává po testu průkaz cyklisty.V kroužku turistiky mají se žáci možnost na vlastních kolech zúčastnit výletů. 

V MŠ je 28 dětí, přibyl nám 1 chlapec ,ve škole nám ve druhém pololetí přibyli 2 žáci, je nás celkem 56. 

V MŠ pracují p. učitelky Jilková, Dokulilová, Jelínková podle nového programu, denně můžete na chodbách a v šatnách 

vidět práce dětí, průběh týdne, co se učili nového. Kteří rodiče toto sledují, musí mít opravdu dobrý pocit, kolik toho 

děti ve školce zvládnou. Svědčí to o výborné práci učitelek a za to jim děkuji. 

Děkujeme za sponzorský dar hasičů 4000,-. Bude použit na školní zahradu stejně jako dar p. Filipského 20 000,- a 

loňské dary myslivců 5000,- a hasičů 5100,-. Na jaře už s panem Tondlem začneme, návrh už máme. 



Spolupráce celkově se všemi je výborná. Jak s rodiči, tak ostatními.Od obce dostáváme každý rok spoustu peněz na 

vybavení školy, organizace myslivců, hasičů a sportovců pro nás pořádají akce a také jsou štědří ve sponzorských 

darech. Děkujeme. Spolupracujeme také s PČR, měli jsme s nimi besedu, budeme mít ještě akci s HZS a Záchrannou 

službou, v květnu besedu v knihovně s paní Sabolovou. 

Každý měsíc máme akci pro zábavu, nějaký projektový den, vystoupení, výukovou akci  a podobně. 

Náš měsíční plán je opravdu nabitý.V únoru máme představení mobilního planetária, vyhodnocovali jsme anketou 

Vysvědčení škole, lekci dopravní výchovy, jedeme do divadla do Znojma a budeme mít besedu v knihovně. 

Všechny akce jsou na webu vyfoceny, nyní i na youtube jsou videa vystoupení. Kromě toho máme letošní rok skoro 

každý týden ve Znojemském týdnu článek.  Letošním roce chceme odprezentovat všechny naše akce, projekty, 

vystoupení, zviditelnit školu jako takovou, jak jsem již psala v minulém čísle. Máme zrekonstruováno, dobré personální 

obsazení, vybaveno, nastaveny všechny projekty, akce, školní vzdělávací programy, nastavenou spolupráci, reklamu, 

výborné výsledky žáků, úspěchy v soutěžích. 

V té poslední zrovna žáci vyhráli s paní učitelkou Dokulilovou 8000,-Kč, jak jsem zmiňovala minule. Byla za to 

pořízena duchna na doskok ve skoku vysokém a pro každého účastníka gymball. 

Moc děkuji, jestli článek dočetli až do konce, já vím, že je to dlouhé, ale je mi líto něco vynechat, nenapsat to 

pořádně...vždyť bych Vás ošidila o informace…:-)          

                                                                                                Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy 

 

PS. pro rodiče nastávajících prvňáčků: už se nerozmýšlejte a dejte děti do školy k nám.!!…:-) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 


