
Vážení čtenáři, 

měsíc školy za námi ani nevíme jak….. 

Na školní zahradě jsme dokončili práce, všechny prvky zahradních atrakcí pro 

děti jsou hotové a děti je používají, zatím ještě nestojí na svých místech. To až 

nám naroste trávník. Upravené ohniště i lavičky, vše  používáme, táborák už 

taky byl.  

Vše bylo hrazeno ze sponzorských darů z dřívějška, od myslivců 5000,-, od 

hasičů 9100,- a z letošních sponzorských darů rodičů dětí z MŠ 5900,-. Ještě 

jednou děkujeme. 

Domeček  sponzorovaný firmou Filipský  20 000,- již taky děti používají . 

Letošní sponzorské dary využijeme na Vánoce pro děti a na školní zahradu.  

 

Ve školní jídelně vaříme 80 jídel, pro mateřskou školu připravujeme  24 obědů 

a 24 přesnídávek, pro základní školu 25 obědů a 23 svačin. Ostatní strávníci - 8 

personálních a pro cizí strávníky vaříme 21 obědů. Kapacitu již máme 

naplněnou. 

Velice děkujeme rodičům za sběr, který vozí do školy. 

Na divadlo zatím nemáme termíny, ale jezdit budeme na představení pro MŠ, 

autobusem všichni. 

Taktéž na plavání, které nám začíná 15.11., další termíny jsou 22.11., 29.11.,  

6.12., pondělí 11.12., 13.12., 20.12., 3.1., 10.1., a 17.1., jezdíme autobusem 

všichni ve středy v 8.45 po svačině. Žáci 2. a 4. ročníku, kteří mají povinnou 

výuku plavání, budou mít dotovanou dopravu, z projektu MŠMT jsme obdrželi 

5040,-Kč. 

Rozbíhají se nám kroužky, které má naše škola pro děti zdarma. 

V MŠ logopedické chvilky p. učitelky Jilkové, proběhla depistáž dětí. 

 V ZŠ bude: 

 

Keramika – p. Krulová, úterky dle dohody a rozpisu žáků, budou odcházet se 

ŠD 

Sportovní – p. vych. Jelínková, florbal, fotbal, pondělí, 14.45-15.30, sál a hřiště  

Taneční  – p. řed. Kratochvílová, středy 13.15-14.00 

Ruční práce -p. vych. Jelínková, pátky 13.15-14.00 

Informatika-p. starosta  Z.Frey, čtvrtky, 14.00-15.30 

Angličtina hrou-p. uč.Rehová, pondělí 13.15-14.00  

Dramatický-p.uč.Ryšková,středa 14.45-15.30 

Nepovinný předmět náboženství- p. farář S. Váša, středy 14.00-14.45 

 

Pokračuje odběr Školního mléka a Ovoce do škol,  od října mohou 
navštěvovat děti knihovnu, opět ji povede p. vych. Jelínková. 
22.9. vystoupily děti ze školy pod vedením p. uč. Rehové na akci farnosti a 
na Vítání občánků 1. října také pod vedením p. uč. Ryškové. 
22.září také naštívili s p. učitelkami  Den policie ČR ve Znojmě. 



Také jsme shlédli všichni vystoupení kouzelníka , 2.10.   
18. 10. nás pak čeká Den Nanečisto. Předškoláci přijdou vyzkoušet školní 
lavice, z čarovného klobouku si vylosují svého poradce, se kterým ten den 
budou pracovat v lavici. Splní úkoly na interaktivní tabuli, na pracovních 
listech a na počítačích. Navštíví obě učebny školy, seznámí se s prostředím a 
učiteli ve škole. Za splněné úkoly získají Vysvědčení předškoláka. 
Také bude Dýňový den, pruhovaný den… 
budeme vyřezávat dýně,  všichni přijďte v pruhovaném!!!  
termín bude upřesněn podle obce, budeme vyřezávat dýně i na Dýňovou 
stezku, kterou pořádá obec. 
No a pak už 26. a 27. podzimní prázdniny a svátek 28.10. 
Program opět plný, práce spousta, ale máme plno elánu a celkem nám to 
jde. 
 
 
                  Mgr. Alena Kratochvílová 
 
 
 
 


