
Vážení čtenáři, 
začalo nám jaro a děti už se těší na karneval, který 
bude 26.3. v neděli ve 14 hodin v sále. Moc děkujeme 
za dary do tomboly, děkujeme sponzorům akce a 
především rodičovskému sdružení za přípravu. V 
příštím čísle zpravodaje chceme všem sponzorům 
poděkovat, někteří ještě do vydání zpravodaje 
přispějí, tak abychom na někoho nezapomněli.. 
Jistě jste zaznamenali články o škole ve 
Znojemském týdnu. Článek p. učitelky Jilkové  o 
mateřské škole, p. uč. Dokulilové o  účasti v 
celostátní výtvarné soutěži školáků, Školní družina v 
novém kabátku od p. vychovatelky Jelínkové, článek 
o turistickém kroužku od p. uč. Freyové. Poslány jsou 
další o našem sběru druhotných surovin, o 
logopedickém kroužku p. uč. Jilkové, o besedě v 
knihovně s p. Adámkem. 
Ráda bych yvzvedla práci p. učitelek za přípravu a 
organizování soutěží, kterých se účastníme a máme 
výborné výsledky. 
Opět probíhá celostátní soutěž Čarovné barvy 
země, kterou si vede p. uč. Dokulilová , ve které měli 
vloni žáci uveřejněny práce v katalogu a putovaly po 
výstavách v ČR a Rakousku. Letos opět velký úspěch 
jako loni v soutěži MEA, 2. místo a výhra 8000,-Kč!!! 
žáci pojedou do Brna na Lasergame. 
Proběhla také naše interní soutěž Slavíček, do 
okresního kola ve Znojmě byla vybrána Evička 
Freyová. Také bych ráda poděkovala p. Adámkovi za 



super besedu v obecní knihovně, jeho poutavé 
vyprávění a přinesené exempláře, které děti jistě 
ještě neviděly a byly nadšené. 
Letos proběhne celostátní testování 5. ročníků, 
směřujeme učivo a jeho dokončení na květen, 
abychom dopadli co nejlépe. 
V průběhu roku se všechny vzděláváme na akcích 
DVPP, školením projdeme všechny učitelky. Musíme 
být v obraze a pochytat novinky a nápady, abychom 
je co nejlépe zprostředkovaly dětem.P. učitelka 
Freyová absolvuje školení metodiků prevence 
patologických jevů, dochází na angličtinu. P. uč. 
Dokulilová se vzdělává v hudební a výtvarné oblasti, 
na školení byla již i p. vych. Jelínková pro školní 
družinu, p. uč. Jilková se věnuje školní zralosti a 
logopedii. 
20.2. bylo u nás opět pojízdné planetárium pro  děti 
z MŠ i ZŠ . Příští rok je určitě znovu pozveme, líbí se 
nám. 
Byli jsme  opět v divadle ve Znojmě na dalším 
představení, probíhají lekce dopravní výchovy p. 
Vysočana ve spolupráci s Besip, probíhá kroužek 
florbalu s p. Krejčím, moc děkujeme. 
Také děkuji za vedení keramického kroužku p. 
Krulové. 
 V březnu ještě pojede 2.-5.ročník do knihovny ve 
Znojmě, 22.3. budeme vynášet Moranu. 
27.3. v knihovně bude beseda s paní Sabolovou, 
pro školku a 1. ročník. 



3.4. bude zápis do 1. ročníku, 20.4. schůzka s rodiči 
ZŠ. 
Zápis do mateřské školy bude 9.5. 
Máme naplánováno ještě spoustu akcí, které 
každoročně absolvujeme, divadélko Hradce Králové 
3. května a 15. května ukázky s dravci a besedu s p. 
Holinskym. Školka jede na výlet do ZOO do Hodonína 
30.5. a školáci pojedou do Permonia. 
 
Daří se, ubíhá to až moc, ale stíháme... makáme… 
 
                        Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 


