
Vážení čtenáři, 

ráda bych opět informovala o školních aktivitách. 

Žákům se daří, v tomto týdnu měli Týden bez aktovek, učení probíhá pouze ve škole, domácí úkoly 

nemají, aktovku nechávají také ve škole a rodiče mají čas na vánoční přípravy doma. Po týdnu se pak 

podíváme, co jsme všechno stihli a rodiče zhlédnou známky. 

 Další akce, které proběhly, byla vystoupení žáků na Setkání s důchodci, při rozsvícení stromu na 

návsi, na mikulášské nadílce v kostele. Proběhlo 10 lekcí plaveckého výcviku, žáci dostali Mokrá 

vysvědčení. Jako jediná škola jezdíme plavat každý rok, je to na výsledcích vidět, byli jsme chváleni. 

Lekce dopravní výchovy již proběhly 2, divadelní představení ve Znojmě, kam jezdíme také každý rok, 

již nám začala. Ve škole jsme měli divadélko z Hradce, v lednu bude  6.1.  vystoupení  kouzelníka. Měli 

jsme opět Den nanečisto pro naše předškoláky, zúčastnilo se jich 8. Ve škole  si  prohlédli vybavení, 

pracovali na počítačích a na interaktivní tabuli, získali vysvědčení předškoláka. Na podzim jsme 

vyřezávali dýně, mohli jste je vidět na dýňové stezce a lampionovém průvodu v obci. Proběhlo také 

vánoční focení, na 4.2. je naplánováno opět vyšetření zraku v mateřské škole, můžete nahlásit v MŠ i 

školáky, vyšetření je vhodné opakovat ročně. Kroužky od října jsou: v mateřské škole logopedický- 

děkuji p. učitelce Jilkové, ve škole flétna- poděkování p. uč. Hanzalové Freyové, informatika- díky p. 

starostovi Freyovi, keramika – díky p. Krulové, ruční práce – poděkování p. uč. Jelínkové. Všechny 

kroužky jsou opět zdarma.  

Ve škole již máme nazdobené stromky, věnce, výzdobu vánoční. Děkujeme obci za stromečky. 

Také velice děkujeme hasičům za sponzorský dar 10 000.- Kč. Máme napečené a nazdobené perníčky, 

napsali jsme Ježíškovi, vyrábíme přání a dárky. 

Z projektu EU z 668 tisíc korun, které jsme dostali, máme již nakoupeno 10 notebooků do ZŠ, 10 

tabletů do MŠ, obojí s dobíjecím boxem a dva notebooky učitelkám do MŠ. Do mateřské školy byla 

naistalována také interaktivní tabule.  

 Další akce z Projektu EU budou 3 projektové dny v lednu,  komunitní setkání 18.,19., a 20. prosince. 

18.12. v 16 hodin má školka Vánoční tvoření v jídelně školy, škola pak 19. přijde dopoledne popřát 

v obci a 20.12. v 16 hodin v jídelně bude Vánoční zpívání s dárky a stromečkem.  

Na našich stránkách můžete zhlédnout fotky ze všech akcí a dění ve škole, také výroční zprávy a 

zprávu školní  inspekce,  nové složení školské rady a výboru rodičovského sdružení. Díky sponzorským 

darům rodičů, máme pro děti nakoupeno na vánoce do MŠ za 17tisíc a do školy za 5tisíc korun. 

Děkuji všem, kteří se školou spolupracovali, přiložili ruku k dílu  a pomohli vytvořit to, co dnes zde ve 

škole je. Nemohu však poděkovat těm, kteří, ač vidí, jak se ve škole dobře pracuje a co škola vše za 

tak krátkou dobu dokázala, neustále školu atakují pomluvami a rozšiřováním lží. Proto jsem podala 

25.11. výpověď a ze školy k  31.1. odcházím. 

                                                                                                       Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy 

 


