
Vážení čtenáři,  

 
ráda bych zodpověděla otázky, které mi pokládáte, bude jistě užitečné je zveřejnit a 

zodpovědět takto hromadně. Vycházím také z dotazníku pro rodiče, který jsem Vám 

dala. Děkuji za odpovědi, podněty a vyplnění dotazníku. Kdo ho nedostal a rád by ho 

vyplnil, nechám ještě na Vás, mám ho ve vestibulu školy a box na vhození je také tam.  

 

Ptáte se mě na počet dětí, učitelů a rozdělení na příští rok. Každý rok podle počtu žáků 

měním složení tříd, je lepší, když jsou žáci každý rok pohromadě jinak.  

Hlavně jde o počet ve třídě, letos bylo 14 a 14. Určitě opět 2 třídy a v MŠ také, počet bude 

podobný, složení učitelů také. Paní učitelka Freyová bude ještě na mateřské, takže bude 

pokračovat paní učitelka Rehová a vrací se po mateřské paní učitelka Jilková mladší. 

17.4. se uskuteční zápis do 1.třídy, máme 3 předškoláky. Zápis do MŠ bude 15. května, podle 

předběžných odhadů by mělo být ve škole celkově více dětí než letos. Odchází totiž jen jeden 

páťák a do MŠ by mohlo předběžně  přijít osm nových dětí. 

Úvazky vždy kombinuji do ZŠ i MŠ, každý rok je třeba, aby někdo byl na polovinu úvazku  

v MŠ a na polovinu v ZŠ, má tím úvazek celý a na polovinu do školky a polovinu do školy by 

se těžko někdo sháněl. Proto vždy chci, aby měli učitelé vzdělání jak  pro MŠ, tak ZŠ. 

Vyžaduji aprobovanost a zatím se to daří. Nikdo neaprobovaný zatím neučil.S limitem 

zaměstnanců daným krajem, tak vycházíme,  a tím máme pokryté finance na učitele. 

Děkujeme za schválený rozpočet pro školu na letošní rok 450 tisíc, provoz takto pokrýváme 

bez problémů, daří se nám ještě i ušetřit a tím pořídit do školy drobné opravy a materiál sami. 

Na větší položky oprav a např. havárii dostáváme od obce rozpočet navýšen. Již teď v únoru 

jsme dostali 20 tisíc na opravu elektrického rozvaděče. Další finance od rodičů, sponzorské 

příspěvky využíváme vždy ten rok, kdy je dostaneme, aby si je užily ty děti, kteří rodiče nám 

dar dají. Za loňský rok jsme darovací smlouvou dostali 28 625,-Kč, za vše byly pořízeny 

hračky do mateřské školy, do družiny, materiál a pomůcky do školy základní. 

Kromě těchto peněz taky moc děkujeme za sběr papíru.  

Také mnou vložená půjčka pro školu 120 000Kč v roce 2012, za kterou byly nakoupeny 

školní lavice a položeno lino do vestibulu a na schody, již je víc jak z poloviny splacena, 

zbývá 43 463,-Kč. Je splácena Sdružením rodičů ze sponzorských darů základní školy. 

V příštím roce bych chtěla využít financí opět z EU. 28.2. byla vyhlášena nová výzva šablon 

pro MŠ, ZŠ, ŠD. Je třeba již  obnovit některé počítače, je možnost využít další finance na 

pokrytí mimoškolní činnosti, klubů, vzdělávání pedagogů, nové metody vzdělávání, vzájemné 

spolupráce pedagogů i napříč školami a podobně. Na tzv. Šablonách jsem začala již pracovat, 

budeme pokračovat přesným rozpočtem pro jednotlivé šablony, využijeme je jak pro MŠ, tak 

ZŠ i ŠD. Podaří se tak opět modernizovat výuku, získat finance pro projekty školky i školy. 

Byla navázána spolupráce s panem ředitelem Příhodou ze Skalice, který školu navštívil 

 v rámci spolupráce škol právě ve výše zmíněném projektu šablon. Konzultovali jsme učební 

plán, výhody malotřídky, praktické otázky a možnosti spolupráce třeba i při projektech EU. 

Naše školy jsou podobné velikostí i počtem zaměstnanců. 

 

Na Den učitelů 28. března  pořádáme jako jeden ze zábavných dnů, které pro žáky děláme v 

průběhu celého roku . 

Tento den stejně jako ostatní, Den naruby, Den nanečisto, MDD, Den bez učitele, Spaní ve 

škole a další, je pro žáky odměnou za práci,  odměnou za vystoupení na akcích školy a obce, 

kterých je v roce až 12.  

Tento Den učitelů netradičně.... využíváme toho, jak žákům osvětlit práci učitelů  a tak si ji 

sami si   vyzkouší. 



Žáci učí učitele........zábavná forma výuky, kdy žák vysvětluje látku, vybere si téma, připraví 

si pomůcky na výuku, sestaví skupiny žáků a učitelů. Dostane úkoly ke splnění, připraví 

výuku pro žáky na dané téma, připraví si formy hodnocení o odměn, sám rozhoduje. 

Z dalších akcí vyberu ještě Třídní kolo Slavíčka ve zpěvu, Matematikou olympiádu Klokan, , 

výukový program sférického kina Přátelé lidského těla.  

Ve školním kole Slavíčka zvítězila Eva a Alena Freyovy. Byly nominovány do okresního  

kola 10.a11. dubna. Gratulujeme. 

 V matematické olympiádě dokonce Eva Freyová porazila třeťáky, kteří mají s její druhou 

třídou společnou kategorii Cvrček. V další kategorii Klokánek  pro 4.a 5. ročník vyhrál taky 

čtvrťák, Maxmilián Matoušek. 

 

Dále pracujeme na našich Rekordech, žáci mají nastaveny náplně přestávek sportovními 

výkony na švihadlech, s míči, na švédské bedně a podobně. Také využívají přestávky k 

nácviku na nástroje, klavír, flétny a klávesy. Asi zaměstnáváme děti i o přestávkách, ale 

vždycky říkám, radši skákat cíleně, než bez cíle lítat na chodbě. 

Ráda bych vyzvedla kroužek paní učitelky Rehové  Angličtina hrou, kde pracují na 

bezpečném  portálu online komunity škol  eTwinning. Tato aktivita je iniciovaná Evropskou 

komisí a je do ní zapojeno v Evropě 180tis. škol, které společně pracují v různých 

vzdělávacích projektech.  

Děkuji všem za uspořádání Karnevalu. Akce se opět velmi povedla, tombola byla skvělá, 

každý druhý los vyhrál, a tak si odnesly děti spoustu hraček, dobrot a zážitků z programu. 

Děkuji paní Miholové, Bášové a Radnické za přípravu karnevalu. Sponzorům za dary do 

tomboly a přispění na financování karnevalu. Mysliveckému sdružení za 1000,-Kč, SDH 

500,-Kč, Jednota nám dala zboží za 300,-Kč. Obci děkujeme za 10 dortů v hodnotě 1500,-, 

Honební společnosti za 500,-Kč. 

O  občerstvení pro děti se postaral p. Hani Hassan, Cukrářství Vala Mramotice  nám dalo do 

tomboly 2 dorty. Děkuji rodičům, kteří dali do tomboly další dárky nebo finanční dar. 

Děkuji za spolupráci  p. Hellmanové, paním učitelkám Rehové a Ryškové, které se ujaly 

pokladny a paní Holinské. 

 

Chystáme se na dubnové jarní radovánky, zimu už jsme zahnali průvodem obcí a Morana 

skončila v potoce. Všechny akce se snažím dávat i s fotografiemi do tisku, Znojemský týden 

Vám vždy vystavuji ve vestibulu. Tak snad budou další články, poslala jsem Besedu v 

knihovně, která byla  s panem Adámkem a Velikonoční tvoření. Všechny fotky stále na 

našich stránkách na rajčeti, jsou tam všechny, koukněte! 

V dubnu budeme mít besedu O včelím životě 12.4. a třídní schůzku s opékáním a 

táborákem na školní zahradě 19.4. Tak už snad bude teplo................  

 

 

Vážení rodiče, 

dne 17.dubna  



od 9 do 11 hodin se bude konat v ZŠ 

zápis do1.třídy. 
Nezapomeňte, prosím, rodný list dítěte a OP. Těšíme se na naše nové prvňáčky!  

Tímto zveme i na Den otevřených dveří  

a ukázky  

z výuky Vás  všechny ! 

 


