
Vážení čtenáři, 

v dubnu se konal zápis žáků do 1. ročníku. Z 11 předškolních dětí přišlo k zápisu do naší 

školy 5 dětí. V příštím roce by měl počet žáků zůstat přibližně stejný, počítáme se dvěma 

třídami ZŠ a 2 třídami MŠ. Chceme ponechat učební plán, školní vzdělávací program i 

rozvrhy přibližně stejné, pouze nám odchází na mateřskou dovolenou paní učitelka Freyová. 

Hledáme tedy na zástup na 1 rok paní učitelku, která by zvládla i výuku anglického jazyka, 

aby tak mohla převzít vyučovací hodiny paní učitelky Freyové. Dávám tímto možnost se 

přihlásit nejprve místním uchazečkám, tak, jak se to vždy snažím při hledání síly do naší 

školy, pak teprve budu probírat zaslané životopisy a žádosti z regionu, popřípadě dám inzerát 

do okresního tisku. 

Duben byl jako každý měsíc pro naše žáky i děti z MŠ pestrý, zábavný, hravý a nabitý. 

Žáci i děti nacvičují pásmo ke Dni Matek, srdečně Vás  zveme 14.5. ve 14 hodin do sálu OÚ. 

Uvidíte vystoupení žáků, taneční kroužek, děti z MŠ a výstavu prací a keramických výrobků 

dětí i žáků. 

Velikonoční týden si užili všichni zdobením kraslic, výrobou zajíčků, výzdobou školy. 

Divadelní představení ve Znojmě už bylo tentokrát čtvrté, muzikál Ledové království se moc 

líbil. 

20.dubna jsme měli pedagogickou radu a schůzku s rodiči. S žáky jsme velmi spokojeni, 

ocenili jsme i jejich úspěch v soutěži MEA, kde vyhráli 8000kč a byli za ně na výletě v Brně. 

Třídní kola Slavíčků proběhla  a tak jsme mohli vyslat do Znojma na okresní kolo E. 

Freyovou, která nás tam reprezentovala. Do soutěže Barvy Země opět zasílali žáci s p. uč. 

Dokulilovou své práce. 

V květnu 3. přijelo jako každoročně divadélko Hradec Králové a v jídelně jsme shlédli 

Dobrodružství veverky Zrzečky. 

9.5. bude zápis do MŠ, přihlášky už si rodiče vyzvedli.11.5. chystáme představení pro MŠ, 

Škola pro školku. Tato vystoupení se nám osvědčila, proto v nich pokračujeme.15.5. budeme 

mít na školní zahradě ukázky pana Holiského s dravci a 29.5. ukázky RZS se záchrankou s p. 

Kroupovou. Lekce dopravní výchovy 25. 5. bude na kolech, čeká nás jízda zručnosti a 

dopravních situací. 18.5. k nám opět přijde pan Vysočan, který nám představí Nástroje světa, 

tedy hudební. Už jsme jednou tuto akci měli, byla super. Děkujeme tedy všem, kteří s námi 

nějakým způsobem takto spolupracují, všechny takovéto akce jsou pro nás nejen užitečné a 

zábavné, ale také poučné. Každým rokem nám jich přibývá, rádi je absolvujeme, na příští rok 

již máme některé z letošních objednané znovu. 

V květnu také proběhne celostátní testování 5.ročníků. 

Děkuji za práci rodičovskému sdružení, paní Holinské , Bášové a Miholové především. Také 

všem, kdo přispěli do tomboly na karneval, který byl opět úspěšný, sál úplně plný a děti 

maximálně spokojené. 

 

 
 
 


