
Vážení čtenáři, 

 

v ZŠ i MŠ je  prioritou, tak jako v loňském roce,  připravit zodpovědně roční 

plán školy, který máme pro letošní rok opět obohacený o některé novinky z 

nabídky výukových programů. Zábavné dny, jako loňský rok, opět budou, 

některé v jiné formě. 

Opět nabídneme kroužky zdarma, podle zájmu dětí a žáků, budou zase od října 

do května,. 

Nepovinný předmět náboženství bude vyučovat pan farář. 

Připravujeme i akce školy,  kterými se budeme opět  reprezentovat na 

veřejnosti.  

V letošním roce  je 11 žáků, škola jednotřídní, ale vyučování hlavních předmětů 

bude ve dvou třídách, spojené budou pouze výchovy. V loňském roce odešlo 8 

páťáků s výbornými výsledky. S výsledky žáků mohou být i  rodiče 

maximálně spokojeni. V loňském roce odcházelo 8 páťáků, z toho 6 se 

samými jedničkami, 2 se dostali na gymnázium a jeden zvládl 4.a 5 ročník 

naráz! 

Ročník 1. a 2. , 3.a 4. bude spojený pro výuku hlavních předmětů, český jazyk - 

jazyková výchova a matematika. Pátý ročník nemáme. 

Bude zde pracovat na plný úvazek paní učitelka Hanzalová Freyová.  

Budeme  nadále rozšiřovat metody a formy výuky o práci na školním 

pozemku, rozšíříme rukodělné práce. Učební plán zůstává stejný. 

Práce s PC a interaktivní tabulí, využití všech  25 programů pro počítače, vše 

budeme opět využívat ve všech předmětech. Prioritou zůstává rozvíjení a 

podpora čtenářské gramotnosti, využívání školní knihovny, posílení dotace 

hodin čtení.  

Po dva roky budeme pracovat na projektu Šablon II - Moderní formy výuky. 

Zde získáme finance pro naše další plány. Celková dotace je 668 046,-Kč pro 

školu, školku i družinu. Průběžně Vás budu informovat, jak těchto peněz 

využíváme. 

  V mateřské škole   dětí, dvě třídy jako loni. Bude zde pracovat paní učitelka 

Jilková a p. uč. Jelínková. 

Hlavním úkolem je zodpovědně připravit  9 předškolních  dětí na vstup do ZŠ. 

Předškolní vzdělávání  je rok před nástupem do ZŠ povinné. Kroužek 

logopedických chvilek bude opět vést Blanka Jilková. 

Budeme  pracovat podle ŠVP, upravili jsme školní řády, režim dne MŠ, časový 

plán školy. 

Provozní doba bude opět ráno již od 6.30 do 15.45.  

Učebnice, sešity  a výukový materiál, veškeré pomůcky pro výtvarnou výchovu 

a pracovní činnosti mají žáci opět zdarma. Nakupujeme vše pro všechny, 

materiál nám tak vydrží dlouhou dobu a ušetříme nejen my, ale hlavně rodičům 

šetříme kapsu a čas! 



Rodiče koupí opět jen osobní věci - aktovku a pouzdro, oblečení na tělocvik. 

Máme vlastní tašky na oblečení, kšiltovky, trička, ručníky, kelímky, pere nám 

prádelna. 

Budeme opět jezdit od září  na plavání , do divadla od listopadu. 

Další projekty, které běží  už roky- Školní mléko, Ovoce do škol, sběr papíru, 

víček, baterií , Recyklohraní, naše interní soutěže, opět pokračují. 

 

Ve školní družině je upraven Vnitřní řád, dle nového školního vzdělávacího 

programu pracuje p. vychovatelka Jelínková, od 6.30 do 15.45. 

 

Akcí a výletů, exkurzí a zábavných dnů je opět nachystáno požehnaně, soutěže a 

výukové dny s myslivci, záchrankou, sportovci, hudební pořady, karneval, 

divadélko ve škole, pojízdné planetárium, návštěva knihovny, Znojma,............. 

všeho se opět děti dočkají. Se všemi máme výborně nastavenou spolupráci, 

budeme se snažit i letos  všechny tyto akce uskutečnit a přidat i nové. 

 

Ve školní jídelně p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, pomáhat 

bude p. Holinska, o úklid a pomoc v MŠ se postará p. Bořilová a Holinska. 

 

Máme ještě místa pro odběr obědů pro cizí strávníky, máte-li zájem , volejte na 

tel. 739 470 637 .  

Vše na září najdete na našem webu, každý měsíc zde opět bude měsíční plán, 

fotky z akcí . 

Opět budeme mít články i ve Znojemském týdnu. 

 

Osvědčil se nám jak Roční plán, tak učební plán, máme správně nastaveny i 

výukové programy, kroužky a zábavné dny jako součást školní práce, priority 

školy, její prezentaci a tím i výsledky školní činnosti, se kterou byla spokojena i 

školní inspekce.  

Nebudeme tedy nic měnit a pokračujeme v takto dobře nastaveném systému. 

Můžeme jen nabídnout ještě něco navíc. 

 

ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová 
 

 

 


