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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována na základě § 10 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Všechny uvedené údaje se vztahují k 31. 8. 2017, pokud není v poznámce uvedeno jinak. 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 škola 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, 

příspěvková organizace, okres Znojmo 

Sídlo školy 671 31 Únanov 56 

Charakteristika školy Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské 

školy, základní školy, školní družiny, školní jídelny a 

školní jídelny - výdejny. Poskytuje předškolní, 

základní a zájmové vzdělávání a školní stravování. 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 709 92 274 

IZO 102 855 056 

Identifikátor školy 600 127 354 

Vedení školy Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 

Vlasta Balíková, vedoucí učitelka mateřské školy 

Lenka Kocová, vedoucí vychovatelka 

Marie Kovářová, vedoucí školní jídelny 

Kontakty:  

 telefonický 

 elektronický 

 datová schránka 

 adresa pro dálkový přístup 

 

tel.: 515 228 626 (ředitelství) 

e-mail: zs.unanov@orgman.cz 

ID: ybvmip7 

http://www.skolaunanov.cz 

 

1.2 zřizovatel 

Název zřizovatele Obec Únanov 

Adresa zřizovatele 671 31 Únanov 463 

Kontakt tel.: 515 228 617 

e-mail: info@obecunanov.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 56 

Základní škola 80 

Školní družina 60 

Školní jídelna  130 

Školní jídelna - výdejna  62 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků 

Počet dětí/žáků 

 na 

třídu/oddělení 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 49 24,50 12,25  (k 30. 09. 2016) 

1. stupeň ZŠ 4 63 15,75 12,6    (k 31. 03. 2017)                      

Školní družina 2 49 24,50 24,5    (k 31. 10. 2016) 

Školní jídelna-

výdejna MŠ 
x 51 x            (k 31. 10. 2016) 

Školní jídelna ZŠ x 56 x            (k 31. 10. 2016) 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 6 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

2 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Dvorek u školy 

Sportovní zařízení Tělocvična, víceúčelové hřiště na koupališti 

Dílny a pozemky Pozemek za školou 

Žákovský nábytek Nastavitelný, vyhovuje normám pro zdravé 

sezení žáků – lavice a židle, nábytek do ŠD. 

Všechny učebny jsou vybaveny novým 

certifikovaným nábytkem.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vybavení učebními pomůckami je 

nadstandardní. Škola disponuje mnoha tituly 

výukového softwaru k využití na 

interaktivních tabulích i pro samostatnou 

práci žáků. Využíváme stolní hry pro 

relaxaci žáků o přestávkách v jednotlivých 

třídách i ŠD, venkovní hry, školní knihovna 

má k dispozici více než tisíc knih. Škola je 

také vybavena moderními cvičebními a 

rehabilitačními pomůckami (relaxační 

podložky, míče, bossu). 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Ucelené řady učebnic z nakladatelství Nová 

škola, ALTER, Oxford University Press, 

učební materiály na procvičování učiva 

(portály datakabinet.cz, rvp.cz aj.) 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Schémata k výuce, mikroskop, názorné 

pomůcky, ozvučovací technika, sušáky na 

výkresy 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Televizory - ŠD, přehrávače BLU-RAY - 

ŠD, audio přehrávače, kamera, fotoaparáty, 

počítače žákovské (11), pedagogické (6), 

provozní (2), školní server, učebny A, B, C, 

D, E vybaveny interaktivními tabulemi 

SMART BOARD  

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Seznam členů k 31. 8. 2017 Bc. Lucie Tomášková - zastupuje rodiče 

Aleš Holler - zastupuje rodiče 

Ing. Petr Šimeček Ph.D., MBA- zastupuje 

zřizovatele (předseda) 

Jiří Marek - zastupuje zřizovatele 

Olga Divišová - zastupuje pedagogy  

Mgr. Eva Poláková – zastupuje pedagogy  
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

2.1 Přehled oborů  

 

Kód Obor vzdělání  
Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. - 5. ročník 

 

2.2 Vzdělávací program 

 

Základní škola 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola, platný od 1. 9. 2010 

 

Mateřská škola 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen si, děti, všimněte, co je krásy na 

světě, platný od 1. 9. 2016 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 16 osob 

Počet učitelů ZŠ 6 osob (1 současně vych. ŠD, 1 rodičovská 

dovolená) 

Počet vychovatelů ŠD 2 osoby (1 současně učitelka v ZŠ) 

Počet učitelek MŠ 4 osoby  

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 osoba 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 osoba 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 osoby 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících (k 1. 9. 2016) 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1. 
ředitel, 

uč. ZŠ 
1,00 VŠ 

učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

2. učitelka ZŠ 1,00 VŠ 
učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

3. učitelka ZŠ 1,00 VŠ 
učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

4. učitelka ZŠ 1,00 VŠ 
učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

5. 

učitelka ZŠ 

 

vychovat. ŠD 

0,773 

 

0,506 

VŠ  

 

středo- 

školské 

učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

vychovatelství 
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6. vychovat. ŠD 1,00 
středo – 

školské 
vychovatelství 

7. 
vedoucí uč. 

MŠ 

1,00 středo - 

školské 

předškolní 

výchova 

8.  

9.  

10. 

učitelka MŠ 

učitelka MŠ 

učitelka MŠ 

1,00 

1,00 

0,88 

-,,- 

-,,- 

-,,- 

předškolní vých.  

předškolní vých. 

předškolní vých.) 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 3 1 3 0 2 0 0 1 9 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1. samostatná odb. kuchařka  1,0 SOU 

2. 
vedoucí školní jídelny 

pomocná kuchařka  

    0,525 

   0,15 

SŠ-jiný obor 

3. domovnice, uklízečka ZŠ   1,00 SOU 

4. domovnice, uklízečka MŠ   1,00 SOU 

5. 
prac. pro výdej stravy v MŠ 

pomocná kuchařka 

0,8 

  0,25 

SOU 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

    Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017 – 2018 

 

 

počet prvních 

 tříd 

počet dětí, 

které se dostavily 

k zápisu 

z toho počet dětí 

 starších 6ti let 

 (nástup po odkladu) 

počet 

žádostí  

o odklad 

školní 

docházky 

 

počet 

přijatých 

dětí 

 

1 20 2 2 18 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu (2. pololetí) 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci 

s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. ročník 13 0 13 0 0 0 

2. ročník 17 1 16 0 0 0 

3. ročník 10 2 8 0 0 0 

4. ročník  14 5 9 0 1 0 

5. ročník 09 3 6 0 0 0 

 

 

Celkový přehled (2. pololetí) 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. stupeň 63 52 0 1 0 

 

 

Přehled o chování a výchovných opatřeních (2. pololetí)      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 13 0 0 0 0 0 

2. ročník 17 0 6 0 0 0 

3. ročník 10 0 0 0 0 0 

4. ročník  14 0 1 0 1 0 

5. ročník 09 0 3 0 0 0 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1. stupeň 63 0 10 0 1 0 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách (1. + 2. pololetí) 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 1 784 28,77 0 0 

2. pololetí 2 164 34,35 0 0 
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5.3 Údaje o žácích se zdravotním postižením individuálně integrovaných v běžných 

       třídách: 

 

Druh postižení : Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 4 

S vývojovými poruchami chování 0 

 

Pozn.: Stav k 31. 3. 2017 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
     Škola každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je určen pro žáky, 

jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a širokou veřejnost. Vychází ze 

Školní preventivní strategie, která je stanovena na období 2013 – 2018. 

     Program byl ve školním roce 2016/2017 zaměřen zejména na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, směřoval k rozvoji pozitivního sociálního chování, zvládání zátěžových 

situací. Snažili jsme se vytvořit dostatečné zázemí k trávení volného času. Kladli jsme důraz 

především na pozitivní ovlivňování klimatu školy s minimem kázeňských problémů, na 

vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičů.  

 

6.1 Hodnocení cílů MPP 

 

 Snažili jsme se předcházet rizikovým jevům chování, žáci získávali informace 

o vybraných jevech rizikového chování během výuky v jednotlivých ročnících.  

 Ve škole probíhá systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

 Bylo dbáno na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů mezi žáky i pedagogy. Ve 

třídách byla stanovena třídní pravidla. Probíhala zpětná vazba mezi učiteli a žáky.  

 Žáci byli vedeni v nejrůznějších činnostech k samostatnosti, zodpovědnosti 

a vzájemné toleranci. Snažili jsme se začleňovat méně průbojné žáky do kolektivu 

a žáky jiné národnosti v 1. a ve 2. ročníku.  

 

6.2 Uskutečněné akce 

 

A) Začlenění preventivní výchovy: 
     Preventivní výchova byla začleněna do výuky jednotlivých předmětů. Jedná se zejména 

o prvouku, vlastivědu, přírodovědu a tělesnou výchovu. V těchto předmětech byly 

realizovány tematické bloky, které jsme si stanovili v preventivním programu (viz. tabulka). 
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ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

prevence 

záškoláctví 1 1 0 1 1 

šikana/agrese 1 1 3 2 1 

rizikové sporty/doprava 1 1 2 1 1 

rasismus/xenofobie 0 0 2 1 1 

sekty 0 0 0 0 1 

sexuálně rizikové chování 0 0 0 0 1 

adiktologie 1 2 3 1 1 

týrání/zneužívání 1 1 1 0 1 

poruchy příjmu potravy 0 0 2 1 1 

celkem hodin 5 6 12 7 10 

  

 

B) Přehled jednorázových školních akcí a činností za školní rok 2016/2017 přispívající k 

cílům preventivního programu: 

 

září: 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Vystoupení žáků pěveckého kroužku na setkání seniorů 

 Návštěva Městského divadla v Brně - představení Sněhurka 

 Zahájení projektu Dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníku pod vedením p. uč. Petra 

Vysočana 

 

říjen: 

 Kouzelnické představení 

 Sběr papíru - sběrová soutěž  

 Den zdravé svačinky - beseda s vedoucí stravování, příprava zdravé svačinky 

 

listopad: 

 Zahájení adventu - vystoupení žáků pěveckého kroužku 

 Dopravní výchova 

 

prosinec: 

 Výchovný koncert Šel tudy, měl dudy 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční jarmark a tvořivá dílna  

 Vánoční besídka 

 Návštěva Městského divadla v Brně - představení Mary Poppins 

 

leden: 

 Dopravní výchova 

 Zahájení výuky plavání v Městských lázních ve Znojmě 

 Den soutěží a her na Základní škole Prokopa Diviše 
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únor: 

 Výuka plavání 

 

březen: 

 Dopravní výchova 

 Výuka plavání 

 Karneval 

 Ukončení výuky plavání v Městských lázních ve Znojmě 

 Únanovský slavíček - pěvecká soutěž 

 Velikonoční tvořivá dílna 

 

duben: 

 Listování - scénické čtení s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou - kniha Šmodrcha 

 Den Země 

 Okrskové kolo v kopané McDonald´s Cup 2016/2017 

 

květen: 

 Ukončení projektu Dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníku pod vedením p. uč. 

Petra Vysočana 

 Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou 

 Sférické kino 

 

červen: 

 Den dětí  

 Školní výlet do Lednice 

 Vystoupení žáků pěveckého kroužku a žáků 2. ročníku na oslavách obce Únanov 

 Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku 

 Návštěva kina 

 Návštěva místního koupaliště 

 

  

C) Další školní aktivity: 
     Účastnili jsme se také řady výtvarných soutěží, ve kterých byli naši žáci úspěšní - např. 

výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínu, SDH Únanov, Toulky přírodou za zvěří, Voda a 

životní prostředí, Čarovné barvy země. 

 

6.3 Využití volného času 

 

Od října do května byly realizovány následující volnočasové aktivity: 

 

Název kroužku Určen pro Vedoucí Den Čas 

Dyslektický kroužek žáky s SPU P. Fialová Po 13:00 - 13:45 

Přípravný kurz - předškoláci předškoláky P. Fialová Po 15:00 - 15:45 

Logopedický kroužek 1 předškoláky J. Benešová Po 13:00 - 16:30 

Kroužek mladých myslivců 1. - 5. roč. M.Wiezner Po 15:00 - 17:30 

Sportovní kroužek 1 1. - 2. roč. L. Brdová Út 13:00 - 13:45 

Pěvecký kroužek 1. - 5. roč. E. Poláková Út 13:00 - 13:45 

Sportovní kroužek 2 3. - 5. roč. L. Brdová St 13:00 - 13:45 

Logopedický kroužek 2 předškoláky J. Benešová St 13:30 - 16:30 
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Dovedné ruce - ŠD 3. - 5. roč. V. Jantošová St 14:00 - 14:45 

Anglický jazyk 1. - 2. roč. E. Poláková Čt 13:00 - 13:30 

Tvořivý kroužek - ŠD 1. - 2. roč. L. Kocová Čt 14:00 - 14:45 

Počítačový kroužek 1 1. - 2. roč. R. Koc Pá 13:00 - 13:45 

Počítačový kroužek 2 3. - 5. roč. R. Koc Pá 13:50 - 14:35 

 

6.4 Spolupráce s rodiči 

 

     Při realizaci preventivního programu má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. 

Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména 

prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy a třídních schůzek. 

     Pokračovala vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou. Rodiče se aktivně účastnili 

různých akcí - např. vánoční dílna, vánoční jarmark, vánoční besídka, velikonoční dílna, 

slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku apod. 

 

6.5 Vzdělávací akce 

 

     V tomto školním roce se metodik prevence zúčastňoval pouze pracovních schůzek 

metodiků prevence a s přednáškami odborníků v rámci těchto schůzek. Ty jsou vždy přínosné. 

 

6.6 Výskyt sociálně patologických jevů 

 

     Během celého školního roku byly mapovány rizikové jevy v jednotlivých ročnících 

třídními učiteli a metodikem prevence.  

     Zaznamenáno bylo občasné nežádoucí chování žáka 4. ročníku Milana Hlávky (lhaní, 

neplnění školních povinností) a ve 3. ročníku žákyně Adély Valdové (slovní rozepře se 

spolužáky). Provinění těchto žáků řešili třídní učitelé formou domluvy. Rodiče byli 

informování o těchto nežádoucích jevech prostřednictvím vzkazů v žákovské knížce 

a osobních konzultací. 

     Ve škole funguje také schránka důvěry, do které mohou žáci dávat své dopisy. Žáci jsou 

informováni, že do schránky má přístup školní metodik prevence a bude s nimi o jejich 

problémech diskutovat. Svoje připomínky mohou řešit i přes webové stránky s ředitelem 

školy. V letošním školním roce nebyly zaznamenány žádné dotazy ani připomínky ze strany 

žáků. 

 

6.7 Závěr 

 

     Preventivní program se z větší části naplnil. Cíle, které byly stanoveny, byly zhodnoceny. 

Klima školy je na základní škole pozitivní a žádné závažné rizikové jevy se nevyskytovaly. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

     Škola si stanovila plán DVPP, který konkretizuje zaměření jednotlivých pedagogických 

pracovníků a popisuje cíle a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců školy. Prostředky na 

financování DVPP jsme čerpali z provozní dotace zřizovatele školy a dotace MŠMT (ONIV).      

 

Přehled absolvovaných kurzů DVPP: 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
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Datum Název Rozsah Účastníci 

4. 5. 2017 
Adaptační potíže dítěte předškolního 

věku 
5 hodin 

Divišová 

 

Pedagogické pracovnice se vzdělávají na základě nabídky SSŠ Znojmo. Bohužel v tomto roce 

nebyla možná větší účast učitelek na seminářích z důvodu zastupování dvou učitelek 

(dlouhodobá pracovní neschopnost – 5. 10. 2016 – 14. 11. 2016; 3. 4. 2017 – 19. 6. 2017). 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

19. 9. 2016 
Metodické setkání pověřených 

konzultantů pro ŠPZ 
 Fialová 

19. 10. 2016 

Příprava projektů financovaných 

z ESF – Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování 

8 hod Koc 

9. 11. 2016 
Matematická prostředí v metodě 

Hejného 
4 hod Brdová 

16. 11. 2016 
Specializační studium v oblasti 

environmentální výchovy 
250 hod Jantošová 

16. 11. 2016 
Systém Bakaláři a inkluze 

v administrativě 
3 hod Koc 

23. 11. 2016 
Školení vedoucích pracovníků v PO 

a BOZP 
 Koc 

28. 11. 2016 
Pracovní setkání školních metodiků 

prevence 
 Fialová 

17. 1. 2017 Výtvarný seminář  5 hod Jantošová 

26. 1. 2017 

Setkání vedoucích reedukačních 

skupin pro žáky se spec. vzděl. 

potřebami 

 Fialová 

27. 1. 2017 Hra ve vyučování 10 hod Jantošová 

15. 2. 2017 

14. 6. 2017 
Anglický jazyk – mírně pokročilí 34 hod Brdová 

24. 3. 2017 
Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 
7 hod Koc 

3. 4. 2017 
Školení k využívání materiálů 

DATA KABINET 
2 hod 

Brdová, Fialová, 

Jantošová, Koc, Poláková 

5. 4. 2017 Možnosti využití systému Bakaláři  3 hod Koc 

28. 4. 2017 Školský zákon – změny a úpravy 5 hod Koc 

12. 5. 2017 
Účast na odborné konferenci 

Zahradní pedagogika 
 Jantošová 

5. 6. 2017 
Jak stanovovat hranice dětem i 

rodičům 
5 hod Poláková 

8. 6. 2017 Setkání školních metodiků prevence  Fialová 

30. 7. 2017 

3. 8. 2017 

Šumava – divoký poklad Evropy 
25 hod Jantošová 

31. 7. 2017 Seminář Pojďme na to od lesa 8 hod Jantošová 
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31. 7. 2017 

4. 8. 2017 

Škola Hejného metody na 1. stupni 

ZŠ 
32 hod Brdová 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

8.1 Akce a aktivity mateřské školy  

Ve spolupráci s rodiči: 

-         Schůzka s rodiči                                                                                                  6. 9. 2016 

-         Sběr starého papíru                                                                                           20. 9. 2016 

-         Logopedická depistáž                                                                                       22. 9. 2016 

-         Bramborové dobroty                                                                                         27. 9. 2016  

-         Sběr kaštanů                                                                                                   podzim 2016 

-         Sběr plastových víček                                                                                    celoročně 

-         Fotografování dětí s vánočním motivem                                                          5. 10. 2016 

-         Svatomartinský lampiónový průvod                                                               10. 11. 2016  

-         Oční vyšetření zraku dětí                                                                                15. 11. 2016  

-         Adventní odpoledne – vyrábění na dětský vánoční jarmark                          22. 11. 2016 

-         Prodejní výstavka výrobků Chráněných dílen                                   21.11. – 15.12. 2016 

-         Prodejní výstavky knih v MŠ                                                            průběžně po celý rok 

-         Rozsvícení vánočního stromu na dvorku MŠ a vánoční koledování              15. 12. 2016 

-         Rodiče čtou dětem                                                                                   20. – 24. 3. 2017 

-         Fotografování dětí s jarní tematikou                                                                   4. 4. 2017 

-         Zápis do MŠ                                                                                                        9. 5. 2017  

-         Rozloučení s předškoláky                                                                                 15. 6. 2017  

Ve spolupráci se základní školou: 

-         Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ                                                                      

-         „Děti čtou dětem“ – žáci ze ZŠ docházeli do MŠ číst pohádky 

          – 1x za měsíc                                                                                      (každé první úterý) 

-         Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v mateřské škole                             1. 2. 2017 

-         Slavíček – pěvecká soutěž                                                                                27. 3. 2017 

-         Žáci 4. třídy zahráli v MŠ pohádku O dvanácti měsíčkách                            22. 12. 2016 

Spolupráce s ostatními organizacemi 

-         Logopedická depistáž                                                                                       22. 9. 2016 

-         Sběr starého papíru – A.S.A EKO Znojmo                                                      20. 9. 2016 

-         Beseda s myslivcem                                                                                          24. 2. 2017 

-         OÚ – vítání občánků                                                                                         26. 3. 2017 

-         OÚ – vystoupení dětí na oslavách 790. výročí vzniku Únanova                      17. 6. 2017 

-         Kynologický klub Ajax Únanov – ukázka výcviku psů                                   22. 6. 2017 

-         Beseda se zástupci SDH  Únanov                                                                     23. 6. 2017 

-         Čtení dětem zástupcem hasičů – Hasičské pohádky                                         23. 6. 2017 

-         Výstavka dětských prací v knihovně, ve vývěskách Obce                                 průběžně 

-         Příspěvky do Únanovských novinek                                                                   průběžně 

-         Sběr plastových víček pro postižená děvčátka                                                po celý rok 
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-         Kynologický klub AJAX                                                                                                                                                             

-         EkoKom – třídění papíru a plastů ve školce dětmi (dodávají kartonové kontejnery) 

-         Sběr baterií                                                                                                      po celý rok 

Akce a aktivity s dětmi: 

-         Prohlídka výstavy podzimních plodů v kostele sv. Prokopa                          27. 10. 2016 

-         Výstava dětských výrobků - domečků ze dřeva v kostele                             podzim 2017 

-         Divadlo ve školce – Zvířátka ve škole                                                                8. 9. 2016  

-         Divadlo Rolničky ve školce                                                                              4. 11. 2016  

-         Hudební vystoupení „Hudební potěšení“                                                       23. 11. 2016 

-         Beseda o Adventu                                                                                             7. 12. 2016 

-         Mikulášská nadílka v MŠ                                                                                 6. 12. 2016 

-         Dudáci ve školce                                                                                             12. 12. 2016  

-         Maňáskové divadlo v MŠ - Vánoční pohádka                                                13. 12. 2016   

-         Zahájení divadla ve Znojmě – „Nosáčkova dobrodružství“                           15. 12. 2016 

-         Vánoční koledování a dětský jarmark                                                            15. 12. 2016 

-         Přišel Ježíšek – vánoční nadílka ve školce pro děti                                        16. 12. 2016 

-         Tříkrálová koleda po vesnici                                                                              6. 1. 2017 

-         Návštěva jesliček v kostele                                                                               10. 1. 2017 

-         2. divadlo ve Znojmě – „Malostranská zimní pohádka“                                    9. 2. 2017 

-         Beseda s myslivcem                                                                                          24. 2. 2017 

-         Masopustní průvod po vesnici                                                                          28. 2. 2017 

-         3. divadlo ve Znojmě – „Pohádka o líných strašidlech“                                     9. 3. 2017 

-         Slavíček – pěvecká soutěž v ZŠ                                                                        27. 3. 2017                                                                

-         Divadlo Hvězdička v MŠ - Noční víla                                                             22. 3. 2017  

-         Hudební vystoupení v MŠ – Zpívánky                                                             23. 3. 2017  

-         Loučení se zimou – vynášení Smrtky                                                               31. 3. 2017 

-         4. divadlo ve Znojmě – „Muzikál na motivy Ledového království“                20. 4. 2017 

-         Pálení čarodějnic                                                                                      24. – 27. 4. 2017 

-         5. divadlo ve Znojmě – Obušku z pytle ven                                                     25. 5. 2017 

-         Výstavka dětských prací v čekárnách autobusu                                               průběžně 

-          Oslava dne dětí na zahradě                                                                                1. 6. 2017 

-         Rozloučení s předškoláky                                                                                 15. 6. 2017 

-         vystoupení dětí na oslavách 790. výročí vzniku Únanova                                17. 6. 2017  

-         Oslava konce školního roku 

-         Čištění zoubků – celoročně 

 

8.2 Akce a aktivity základní školy a školní družiny 

 

 Slavnostní zahájení nového školního roku za účasti starosty obce pana ing. Vojtěcha 

Fabíka - 1. 9. 2016 

 Sběr víček pro Petrušku, Lucinku a Zuzanku – celoroční akce 

 Výroba dárečků pro seniory (ŠD) 

 Zahájen projektu Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník – 15. 9. 2016 

 Vystoupení na setkání seniorů s vedením obce – 23. 9. 2016 

 Zájezd na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků v Městském divadle Brno 

– 24. 9. 2016 

 Činnost kroužků – říjen 2016 – květen 2017 

 Vystoupení kouzelníka KATONASE pro žáky školy – 3. 10. 2016 
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 Soutěž ve sběru papíru – 6. 10. 2016 (nasbíráno 8 766 kg) 

 Vyplacení podpory rodičům žáků 1. ročníku na školní pomůcky (do částky 2 000,- 

Kč) 

 Víš, co jíš aneb Den zdravé svačiny (ŠD) – 20. 10. 2016 

 Třídní schůzky s rodiči – 20. 10. 2016 

 Výroba vánočních ozdob a betlémů pro Domov pro seniory Plaveč – 14. 11. 2016 

 Zahájení adventu na návsi ve spolupráci s obecním úřadem – 28. 11. 2016 

 Šel tudy, měl dudy – hudební výukový pořad pro žáky – 1. 12. 2016 

 Mikulášská nadílka pro žáky  - 5. 12. 2016 

 Beseda o zdravé výživě (ŠD) – 5. 12. 2016 

 Vánoční jarmark – 8. 12. 2016 

 Vánoční dílna pro žáky a rodiče (ŠD) – 15. 12. 2016 

 Návštěva Městského divadla v Brně – muzikál Mary Poppins – 17. 12. 2016 

 Vánoční besídka pro rodiče – 20. 12. 2016 

 Výroba a distribuce vánočních přání – 21. 12. 2016 

 Vystoupení žáků 4. ročníku pro děti z MŠ – 22. 12. 2016 

 Plavecký výcvik (všichni žáci) – 17. 1. 2017 – 21. 3. 2017 (9 lekcí)  

 Den soutěží a her na ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích – 18. 1. 2017 

 Pololetní třídní schůzky – 19. 1. 2017 

 Ukončení prvního pololetí – předání výpisu vysvědčení žákům – 1. 2. 2017 

 Návštěva prvňáčků v MŠ – první vysvědčení – 1. 2. 2017 

 Maškarní karneval – 3. 3. 2017 

 Fotografování dětí s jarním motivem – 8. 3. 2017 

 Pěvecká soutěž Únanovský slavíček – 27. 3. 2017 

 Velikonoční dílna (ŠD) – 30. 3. 2017 

 Zápis do první třídy – 3. 4. 2017 

 LiStOVáNí – Věra Hollá a Lukáš Hejlík představili knihu Šmodrcha – 11. 4. 2017 

 Třídní schůzky – 20. 4. 2017 

 Den Země – projektový den – 21. 4. 2017 

 Okrskové kolo v kopané McDonald’s CUP – 26. 4. 2017 

 Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o knize Flouk a Líla – 10. 5. 2017 

 Ukončení projektu Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – 11. 5. 2017 

 Sférické kino – 17. 5. 2017 

 Fotografování tříd – 31. 5. 2017 

 Den dětí – letní olympiáda – 1. 6. 2017 

 Školní výlet Po stopách Liechtensteinů (Lednice) – 6. 6. 2017 

 Vystoupení na oslavách 790. výročí od první písemné zmínky o Únanově 

 – 17. 6. 2017 

 Loučení s žáky pátého ročníku – 21. 6. 2017 

 Návštěva kina ve Znojmě – 26. 6. 2017 

 Cyklovýlet s rodiči do Mikulova – 29. 6. 2017 

 Slavnostní ukončení školního roku – 30. 6. 2017 

 

8.3 Účast v soutěžích 

 

Sběr papíru – školní akce (nasbíráno 8 766 kg) 

Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž (2. – 5. ročník) 

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2017 

Únanovský slavíček – pěvecká soutěž (školní kolo) 

Celostátní soutěž Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 
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Regionální výtvarná soutěž Talíř plný vitamínů 

 Markéta Valehrachová – 2. místo 

Výtvarná soutěž SDH Únanov u příležitosti slavnostního předávání nových hasičských vozů 

Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří (Okresní myslivecký spolek Znojmo) 

 Tereza Freyová – 2. místo v kategorii 3. – 4. ročník ZŠ 

 Aneta Wieznerová – 3. místo v kategorii 5. – 6. ročník 

Okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald’s CUP 

Celostátní výtvarná soutěž Čarovné barvy Země (Masarykovo muzeum Hodonín) 

 5. a 6. místo 

Literární soutěž Od čepice k ponožkám (Nadace SOVA) 

Celostátní výtvarná soutěž Příroda kolem nás (NP Podyjí) 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2016/2017 na škole ČŠI provedla: 

 inspekční elektronické zjišťování k problematice participace žáků na fungování 

základní školy a využívání individuálních výchovných plánů (září 2016), 

 inspekční elektronické zjišťování k problematice seznamování dětí v mateřských 

školách s cizím jazykem (září 2016), 

 inspekční elektronické zjišťování k problematice využívání digitálních technologií při 

správě školy a při realizaci vzdělávání (listopad 2016), 

 výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku (květen 2017). 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy v roce 2016 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 

Ovoce a zelenina do škol - Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 

                                           2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit 

                                           spotřebu ovoce a zeleniny. Od 1. 1. 2014 byl změněn název  

                                           programu na Ovoce a zelenina do škol. Dodávky zajišťovala firma 

                                           Zemko spol. s r.o.  

 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – školní recyklační program s celostátní působností se  

                                                             záměrem podpořit environmentální výchovu na   

                                                             základních a středních školách. Cílem projektu je  

                                                             prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a  

                                                             recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se  

                                                             zpětným odběrem baterií a použitých drobných  

                                                             elektrozařízení. 

 

Dopravní výchova - projekt MŠMT a Besipu k podpoře výuky dopravní výchovy na školách. 

Zapojeni byli žáci 4. a 5. ročníku. 
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Děti čtou dětem - školní projekt - žáci základní školy dochází jedenkrát za měsíc číst 

                              dětem v mateřské škole pohádku před spaním. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Tento typ vzdělávání nenabízíme.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z jiných zdrojů 

 
 Ve školním roce 2016/2017 škola nečerpala žádné finanční prostředky z jiných zdrojů.  

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání    
 

        Odborová organizace na škole nepůsobí. Ředitel školy zřídil v souladu s § 164 odst. 2 

školského zákona pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy 

jako svůj poradní orgán. Na jednáních pedagogické rady jsou projednávány všechny zásadní 

pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.  

        Při organizování některých kulturních akcí jsme navázali výbornou spolupráci s Kulturní 

a sportovní komisí obce Únanov. Daří se nám také spolupráce s místními spolky, jako jsou 

SDH Únanov a Myslivecký spolek Hubert. V uplynulém školním roce jsme také navázali 

kontakty s Domovem pro seniory v Plavči.  

        Vážíme si také dobrých vztahů s okolním školami a odbornými poradenskými 

zařízeními. Při řešení vzdělávacích nebo výchovných problémů využíváme služeb PPP ve 

Znojmě, případně se můžeme v závažných případech obracet na OSPOD nebo Policii. 

        Pracovně lékařské služby máme smluvně zajištěny s MUDr. Pavlem Danielem ze 

Znojma. Nadále využíváme poradenských a konzultačních služeb PaedDr. Jana Mikáče (chod 

školy) a Jaroslava Kociána (BOZP a požární ochrana).  

        Vzdělávání pedagogických pracovníků jsme zajišťovali na základě potřeb školy a 

konkrétních nabídek certifikovaných vzdělávacích institucí. 

 

 

15. Závěr 
 

        Máme za sebou další školní rok a můžeme jej hodnotit jako úspěšný. K dobrým 

výsledkům přispívá skutečnost, že se podařilo stabilizovat pracovní kolektiv a i nadále cítíme 

nadstandardní podporu ze strany našeho zřizovatele – obce Únanov. Velice si také vážíme 

všech rodičů, kteří respektují naši práci a přispívají k dobrým vzájemným vztahům.  

 

 

16. Přílohy 
 Zpráva o hospodaření za rok 2016 (Příloha č. 1) 

 Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky - MŠ (Příloha č. 2) 
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 Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – ZŠ (Příloha č. 3)  

 

 

 

V Únanově dne 29. 9. 2017 

 

 

 

 

 Mgr. Rostislav Koc v. r.  

Zpracoval Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy .................................................. 

 Mgr. Rostislav Koc 

 ředitel školy 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Šimeček PhD., MBA v. r. 

Školská rada schválila dne 9. 11. 2017 .................................................. 

 Ing. Petr Šimeček PhD., MBA, 

 předseda školské rady 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – mateřská škola 

 
Září 2016 

 

Okénko mateřské školy… 

Prvního září se mateřská škola opět otevřela dětem. Září je pro děti měsíc seznamování. 

Jednak s novým prostředím, jednak s novými kamarády a paní učitelkami. Netrvá to ani dva 

týdny a většina dětí už je ve školce skoro jako doma.  

Co máme ve školce nového? 

Na prvním místě krásné dřevořezby v podobě hada (jako posezení), berušky, mravence a 

želvy; nový koberec ve II. oddělení, vyměněny vchodové dveře ne dvorek, uzavřený altán a 

opravené zdi v altánu, opravená propadlá dlažba na dvorku; nakoupil se výtvarný a pracovní 

materiál pro všechny děti (což je nemalá položka), průběžně se doplňují hračky, knihy a 

učební pomůcky. Za všechno děkujeme obecnímu úřadu, který nám každoročně v tomto 

vychází vstříc. 

V letošním roce odešlo 15 předškoláků a 12 dětí bylo přijato. Letos je 17 předškoláků. 

Aby se dětem ve školce líbilo, připravujeme pro ně a jejich rodiče řadu zajímavých akcí. 

Některé se už staly tradicí. Čas strávený ve školce s maminkou nebo tatínkem je pro děti 

vzácný. Proto si ho vždy jaksepatří užívají. 

A co připravujeme? 

V září se konala zahajovací schůzka s rodiči, přijelo za dětmi Maňáskové divadlo manželů 

Horákových z Hodonína s pohádkou „Zvířátka ve škole“, a proběhl sběr papíru. Bramborový 

den nám určitě přinese od maminek zajímavé recepty na bramborové dobroty. 

Listopad nám chystá svatomartinský průvod (ochotné maminky opět napečou na občerstvení 

martinské rohlíčky). Maminky pomáhají dětem vyrábět na vánoční dětský jarmark. 

Samozřejmě, že do školky přijde Mikuláš s nadílkou. V prosinci nás čeká rozsvícení 

vánočního stromu na školkovém dvorku a vánoční koledování spojené s prodejními 

výstavkami výrobků Chráněných dílen ze Znojma; a také ochutnávka pomazánek ze školní 

jídelny a domácího cukroví od maminek. A to nejpříjemnější pro děti – vánoční nadílka ve 

školce. Před Vánocemi přijede ještě jednou divadlo z Hodonína s „Vánoční pohádkou“ a také 

nás navštíví s hudebním vystoupením „Hudební potěšení“ sólisté agentury Bel canto pod 

vedením Mgr. Břetislava Vojkůvky. 

Mezi tím vším si děti hrají každý týden na něco jiného, takže jim ani nezbude čas na nějaké 

plakání nebo smutnění. Na podzim mají dětí týden s dýněmi, s draky, jablíčkový týden, 

bramborový týden, posvícení, týden v lese. A když budeme hodně předbíhat, tak následuje 

období sv. Martina, v adventním období se seznamují s lidovými tradicemi – barborkami 

(rychlení větviček), sv. Mikulášem, luckami, betlémy, vyrábějí adventní věnečky a chystají se 

na Vánoce. 

Naším cílem je v prvé řadě, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně, tj. bezpečně, volně, 

radostně. Dále aby školka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství. 

Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát. Aby si 

oblíbily své učitelky a naučily se jim důvěřovat. Abychom provedly děti tímto krásným a 

bezstarostným životním údobím co  možná nejlépe, abychom je dobře připravily na školní 

povinnosti. 

Popřejme proto nejen těm „novým“ dětem, ale i těm stávajícím, ať si školkové období prožijí, 

jak to nejlépe umí.  

Zaměstnancům a rodičům přeji hodně trpělivosti, důvěry a tolerance; hodně elánu, pohody a 

zdraví. 
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Za kolektiv mateřské školy                                                   Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

Prosinec 2016 

 

Okénko mateřské školy 

Blíží se nejkrásnější období v roce a také závěr roku. Rádi vzpomeneme, co se v mateřské 

škole od podzimu událo. 

Měsíc říjen a listopad nám přichystal velice nepříjemné překvapení v podobě neštovic. Tato 

nemoc postihla téměř všechny děti. Tradiční už 6. svatomartinský průvod se přesto konal. I 

když se slabší účastí, ale tradice se musí dodržovat. Ochotné maminky opět napekly na 

občerstvení martinské rohlíčky, i když většiny z nich byly děti nemocné. Maminky pomáhaly 

dětem i při vyrábění na dětský vánoční jarmark.  

Samozřejmě, že do školky přišel i Mikuláš s nadílkou. Přivedl si s sebou dva pomocníky – 

andílka a čerta „střední“ kategorie. Děti se zpočátku trochu zalekly, ale nechaly se od čerta 

očmuchat, zda neucítí zlobeníčko. Statečně Mikulášovi zazpívaly písničky, básničky a koledy. 

Velice hezká byla jejich vzájemná pomoc, když si některé nemohly vůbec na nic vzpomenout. 

Mikuláš jim na závěr připomněl, aby se hezky chovaly nejen k rodičům ale ke všem 

dospělým. 

Na dvorku máme velice krásný stromek. Dostali jsme ho darem z obchodu Asko včetně 

ozdob. Děti samozřejmě pomáhaly stromek zdobit, pomáhaly i při opravě a instalaci betlému 

do naší předzahrádky. 

Přijelo za námi maňáskové divadlo s Vánoční pohádkou, hudební sólisté z Brna s Hudebním 

potěšením. Dudáci z Rosic Lucie a Ondřej Tryhuk dětem představili pro ně nepříliš známý 

hudební nástroj a jeho proměny ve světě. V předvánoční době prodloužili představení 

S kozlíkem na cestách o pásmo koled.  

Prosinec nám přinesl nejen mrazivé počasí, ale i adventní čas. Společně „zapalujeme“ svíčky 

na adventním věnci, povídáme si o tradici rychlení větviček „barborek“, vyrábíme andílky, 

mikuláše, betlémy, zpíváme koledy. Aby děti správně pochopily příběh o narození Ježíška, 

pozvali jsme do školky pana faráře a sestřičku Josefu. Děti dostaly za pozornost a pěkné 

chování dáreček v podobě hvězdičky.  

Patnáctého prosince jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromek na dvorku. Děti přednesly 

básničky o zimě, o Ježíškovi, zazpívaly koledy a zahrály příběh o Marii a Josefovi. 

Nejradostnější chvíle nastala, když se otevřel dětský jarmark. Prodávalo 16 předškoláků. 

Pěkně si to užili. Ve školce se také prodávaly výrobky Chráněných dílen ze Znojma 

(děkujeme všem za podporu této pěkné spolupráce); všichni měli možnost ochutnat skvělé 

pomazánky ze školní jídelny a domácí cukroví od maminek a zahřát se vánočním punčem. 

A to nejpříjemnější nakonec – štědrý den ve školce. Spousta dárků čekala na děti pod 

stromečkem. Však si to určitě zasloužily. 

Vánoce mají kouzelnou moc proměňovat naše srdce. Proto bych vám všem ráda popřála, 

abyste pod vánočním stromečkem našli především lásku, radost a pohodu a aby vás tyto 

dary provázely i v celém novém roce. 

 

                                                                    Za kolektiv MŠ  Balíková Vlasta, učitelka MŠ 
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Březen 2017 

 

Okénko mateřské školy 

V novém roce 2017 jsme si ve školce popřáli všechno hezké, ať jsme hodně zdraví, a slíbili 

jsme si, že budeme kamarádi a budeme se mít rádi. 

Na začátku ledna navštívily děti naposled Ježíška v jesličkách v kostele sv. Prokopa a 

zazpívaly si za doprovodu kostelních varhan vánoční koledy; tříkrálovou koledu uskutečnily 

pro velký mráz pouze na obecním úřadu. Navštívili nás prvňáčci s prvním vysvědčením. 

Děti v lednu a v březnu navštívily znojemské divadlo, kde shlédly Malostranskou zimní 

pohádku a pohádku O líných strašidlech. Návštěva divadla ve Znojmě je pro děti velkým 

svátkem. Jsou ve svátečním oblečení, v pěkném prostředí divadla, jedou společně autobusem. 

I za ostatními dětmi přijelo do školky Divadlo Hvězdička z Hodonína s pohádkou Noční víla. 

Mezi děti zavítal pan Wiezner s velice zajímavou a zábavnou besedou o myslivosti, o péči o 

zvířátka v zimě; přinesl dětem vycpaná zvířátka, trofeje a spoustu zajímavých úkolů o přírodě. 

Hudební vystoupení Kamila Čapčucha plné dětských a pohádkových písniček se dětem také 

moc líbilo. 

Většina dětí ze školky se zapojila do výtvarné soutěže vyhlášené hasičským sborem 

v Únanově u příležitosti slavnostního předávání nových hasičských aut. Všechny dostaly 

odměnu. 

Naše mateřská škola je téměř naplněná. Od října bylo přijato do MŠ ještě šest dětí, celkem je 

tedy ve školce 54 dětí. Z toho byly přijaty čtyři děti mladší tří let.  

Adaptace těchto dětí je náročnější než u dětí starších. Specifika péče o tyto děti – zajistit 

bezpečnost, respektovat jejich zvýšenou potřebu spánku, delší časový prostor pro stravování a 

převlékání, což s počtem 27 dětí ve třídě je někdy hodně složité. Potřebují neustálý dohled a 

pozornost učitelky, kterou si i samy tyto děti vyžadují. Některé dítě „krámuje“, jiné je zase 

velmi ostýchavé. Potřebují neustálý individuální přístup a podporu. Pro pobyt venku je 

vhodné maximální využívání zahrady. Vycházka je přijatelná pouze při sníženém počtu dětí. 

Přes to přese všechno je dětem nabízena spousta činností, her a zábav. Starší děti jsou tak 

vedeny k samostatnosti, pomáhají s mladšími dětmi. 

Jsme školka, která se zabývá ve svém programu mimo jiné i lidovými tradicemi. Po celý rok 

nás inspiruje také „Chaloupka na vršku“. Pohádka nás vrací do doby, kdy naši předkové  žili 

harmonicky v souladu s koloběhem přírody, a nabízí tak pohled do už trochu zapomenutého 

času. Do příběhů čtyř kamarádů se promítá prostota, laskavost a moudrost lidových obyčejů a 

tradic. Za toho času se žilo v poklidu. Děti se tak seznamují s lidovými svátky, s pranostikami 

pověrami a lidovými příslovími - chodíme na Tři krále, slavíme masopust, vítáme jaro, 

vynášíme smrtku.  

Nyní se děti připravují na pěveckou soutěž Slavíček do základní školy, přivítají nové 

občánky, navštíví místní knihovnu, půjdou k zápisu do 1. třídy ZŠ; a budeme slavit svátky 

jara – Velikonoce. 

Přeji všem krásné Velikonoce plné sluníčka, radosti a úsměvů. 

 

 
Za kolektiv MŠ Únanov Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

Červen 2017 

 

Okénko mateřské školy… 

Letos k nám konec školního roku nebyl moc přívětivý. Dlouhodobá absence (11 týdnů) jedné 

paní učitelky nám trochu změnila dění ve školce. Ale všechno špatné je k něčemu dobré. Zase 
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bychom nepoznali tak skvělého člověka, jakým je paní učitelka Marta Chvátalová z Plavče, 

která nám ve školce poslední čtyři týdny pomáhala. Upevnila se vzájemná soudržnost 

kolektivu i pomoc rodičů. Takže vše dopadlo dobře. A všem za to děkuji. 

Co se událo od posledního setkání v ÚN? 

Devět dětí se zúčastnilo pěvecké soutěže Únanovský slavíček, vynášeli jsme smrtku, prožili si 

Velikonoce, pálení čarodějnic. Šest předškoláků přispělo svým milým vystoupením na vítání 

nových občánků. Předškoláci jezdili do Znojma do divadla; divadlo přijíždělo i do školky, 

s pohádkami o vykutálené čarodějnici Šinkabřince a hodném krtečkovi. Pro mladší děti je tato 

forma divadla ve známém prostředí úplně ideální. 

Navštívil nás písničkář s dětskými písničkami. S manželi  Wieznerovými jsme besedovali  

o zvířátkách, jak je ochraňovat, jak o ně pečovat. Děti z II. oddělení navštívily kamarády  

v 1. třídě ZŠ. Některé maminky četly dětem ve školce pohádky před odpočinkem.  

Ve školce je důležité zaměřit se a upozornit děti na bezpečné chování i během prázdnin.  

A v tom nám pomáhají každoročně hasiči. Jakmile děti poučí muž, tak to taky děti berou 

zodpovědně. Hlavně co se týče nebezpečí požárů, chování na silnici, nechodit s cizími lidmi, 

neotvírat cizím lidem.  

Zápis do mateřské školy proběhl na počátku května. Bylo přijato 12 dětí. 

V červnu jsme se sešli s rodiči nových dětí. Seznámili jsme je s informacemi o provozu MŠ a 

jak poprvé do školky. 

Poslední velkou akcí ve školce je loučení s předškoláky. Letos odchází do 1. tříd základních 

škol celkem 16 dětí. Je to velmi dobrý kolektiv; i když dochází k šarvátkám, hádání se, 

předbíhání, poštipování. Ale vždy se zase sejdou, umí si odpustit, prominout. Mají se rádi. 

Bez dětských konfliktů to vlastně ani nejde.  

Rozloučení se školkou byla poslední akce s rodiči. Děti předvedly, co se za ta tři léta ve 

školce naučily, k čemu dospěly. Přednášely, zpívaly, tančily na téma Řemesla a na písničku 

Pátá, prošly si „školkovou maturitu“, byly pasovány na školáky; a nakonec to řádně oslavily 

hostinou s přípitkem a krásným dortem ve tvaru knihy. Na taneční vystoupení dětí asi rodiče 

dlouho nezapomenou – byli nadšení, dojatí, jak to děti perfektně zvládly. I navzdory horkému 

počasí. Překvapené a dojaté byly i paní učitelky, když jim rodiče, kteří se domluvili, předali 

společně dárky na památku na tyto děti. 

Děti předvedly své vystoupení i na oslavách Únanova. Děvčátka už v „krojích“, chlapci 

oblečení jako řemeslníci se zástěrami. Děti tancovaly s nadšením, na vystoupení se moc 

těšily. Obrovský potlesk celého Únanova jim byl odměnou! Některým se vůbec nechtělo 

z pódia. 

Co se nám nepodařilo? To byl akorát Den maminek, který se nemohl uskutečnit z důvodu 

chybějící paní učitelky. 

Budoucím prvňáčkům přejeme plnou aktovku jedniček, nové kamarády a hodné učitele. 

Jejich rodičům nejen hodně trpělivosti, až tyto děti nastoupí do 1. třídy, ale také radosti a 

spokojenosti z jejich úspěchů. 

Na závěr děkuji všem, kdo nám vždy vyšel vstříc při konání našich akcí a vůbec v průběhu 

celého školního roku nám nějak pomohl. 

Všem pracovnicím mateřské školy děkuji za jejich svědomitou práci, ochotu a vzájemnou 

podporu; hlavně učitelkám v I. oddělení děkuji za každodenní trpělivost s dětmi, které 

nastupovaly během roku, učitelkám ve II. oddělení za přípravu předškoláků.  

Všem přeji sluníčkové a pohodové prázdniny. 

 

                                                         Za kolektiv mateřské školy Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

 



 25 

Příloha č. 3 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – základní škola 

 

Září 2016 

Zahájení školního roku v základní škole 

Konec prázdnin 

O prázdninách blízko Metuje 

vždycky se mi dobře stanuje. 

Rád se dívám na vážky 

a jak skoky, překážky  

kobylka si v trávě trénuje ……. 

Touto krásnou básničkou zahájila 1. září žákyně 4. třídy Martička Vybíralová slavnostní 

shromáždění k zahájení nového školního roku ve zcela zaplněné tělocvičně naší školy. 

Po dvou měsících prázdnin, odpočatí a usměvaví, se zde sešli žáci, rodiče, učitelé a 

zaměstnanci školy. Také jsme velmi rádi mezi sebou mohli přivítat i pana starostu ing. 

Vojtěcha Fabíka a hlavně třináct nových spolužáků. Nastrojeni, s krásnými aktovkami, ale 

také možná i trochu s obavami, usedli naši noví prvňáčci na přední lavičku, aby se nám 

posléze krátce představili a převzali od pana ředitele uvítací list. Je jich letos celkem třináct 

žáčků, tři děvčata a deset chlapců. Moc nás těší, že nám jejich rodiče projevili důvěru a svěřili 

nám své potomky. Děkujeme jím a určitě jim můžeme slíbit, že se vynasnažíme jejich děti co 

nejlépe připravit do života, dát jim potřebné vědomosti a základy pro další vzdělávání, 

vychovat je společně tak, aby se stali dobrými lidmi. Věříme, že s rodiči najdeme vždy 

společnou řeč a budeme s nimi dobře spolupracovat. 

Kromě nových žáčků se také představila nová paní kuchařka – paní Jana Hamzová. 

Po ukončení zahájení školního roku v tělocvičně se žáci tentokrát i v doprovodu rodičů šli 

plni zvědavosti podívat na nově zařízené učebny.  Ještě před prázdninami už žáci věděli, že se 

vrátí do zbrusu nových tříd. Moc se na to těšili, stejně tak jako paní učitelky, které se podílely 

na navrhování nábytku, vybíraly pečlivě barevné odstíny, aby právě ta jejich třída byla ta 

nejhezčí. Nádherné jsou nakonec všechny. Čistě vymalované, s novým osvětlením a 

s nábytkem a lavicemi, které odpovídají současným nárokům na bezpečnost a hygienu. 

Doufejme, že i toto přispěje k tomu, aby se všichni ve škole cítili dobře. Také si ale na druhé 

straně přejeme, aby se všichni chovali k novému vybavení pěkně. 

Není už snad ani třeba připomínat, že tento luxus si naše škola může dovolit díky vstřícnosti 

obecního zastupitelstva, které je při přidělování financí z obecního rozpočtu vždy štědré. A 

nejen materiální vybavení, ale i skutečnost, že příspěvek na platy pedagogických pracovníků 

umožňuje nespojovat ročníky v hlavních předmětech a zajistit prodloužený provoz ve školní 

družině, činí naši školu naprosto rovnocennou se školami městskými. Nebo spíš právě naopak 

– spolu s menším počtem žáků ve třídách oproti velkým školám, s téměř rodinným 

prostředím, kde se všichni navzájem znají a s množstvím výukových materiálů, které škola 

žákům bezplatně poskytuje, je únanovská škola určitě dobrou volbou. Důkazem je i to, že se 
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bývalí žáci chodí chlubit s pěkným vysvědčením a velice nás vždy těší, když nám potvrdí, že 

odešli z naší školy dobře připraveni a v žádném případě za ostatními spolužáky nezaostávají.  

Přejme si tedy všichni, žáci, učitelé, zaměstnanci školy i rodiče spokojený a úspěšný školní 

rok 2016/2017, ať nám dobrá nálada a úsměvy vydrží zas až do prázdnin.  

Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Eva Poláková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2016/2017 

 

Prosinec 2016 

Ze školních lavic       
          

           Prosinec patří bezesporu mezi nejkrásnější měsíce v roce. Adventní čas je obdobím, 

kdy se máme pokud možno zklidnit a udělat si čas na bilancování uplynulého roku. Jelikož 

školní rok se od toho kalendářního liší, bilancujeme ve škole hned dvakrát. Není to tak dávno, 

co jsme v září usedli do školních lavic a už máme za sebou čtyři měsíce prvního pololetí.  

          Nejvíce jsou pokroky vidět na prvňáčcích. Už zvládají číst i psát první písmenka a 

slova, počítat do deseti nebo třeba vyjmenovat dny v týdnu a vypravovat o své rodině. 

Přechod do školy je pro děti vždy náročný, ale díky přípravnému kroužku to naši noví 

spolužáci zvládli perfektně. Jejich rodiče zajisté ocenili možnost příspěvku obce na nákup 

základního školního vybavení v hodnotě dva tisíce korun. Ve škole se děti rychle rozkoukaly 

a ani jednou jsme nemuseli řešit problém, že by někdo ráno před vyučováním plakal, což nás 

moc těší. Možná je to i tím, že je učení baví a o přestávkách si mohou stavět ze své milované 

stavebnice SEVA. Od října se prvňáčci také podle svých zálib zapojili do činnosti kroužků. 

Někteří se tak více věnují sportu či počítačům, jiní si raději zazpívají nebo něco vyrábějí, další 

se věnují angličtině, případně dávají přednost péči o přírodu. Určitě si mají z čeho vybrat. 
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Pěvecký kroužek letos nacvičil několik nových písniček, kterými děti například potěšily 

spoluobčany na tradičním zářijovém Setkání seniorů nebo při zahájení adventu na návsi a bez 

jejich vystoupení se neobešel ani Vánoční jarmark a Vánoční besídka v prosinci. 

          Naši malí zpěváci se mohli inspirovat třeba sledováním úžasných pěveckých i 

hereckých výkonů umělců Městského divadla v Brně při návštěvě muzikálu Sněhurka a sedm 

trpaslíků koncem září nebo počátkem října, když nás ve škole navštívil mistr magie Katonas. 

Kromě tradičních triků s kartami, mincemi, kruhy atd. se dětem nejvíce líbila zpívající psí 

slečna. 

          Převážná většina žáků si zaslouží pochvalu za naplnění tří kontejnerů papíru ve sběrové 

soutěži. Bohužel nemáme ve škole žádné větší skladovací prostory, a tak se musí všechno 

zvládnout během jednoho dne, což je opravdu velmi náročné. Už jsme si zvykli, že 

s nakládáním do kontejnerů významně pomáhají páťáci a ani ti letošní nebyli výjimkou. 

Odměnou jim byl mimo jiné také dort za vítězství v soutěži tříd. Přiměřené ocenění dostal ale 

každý účastník soutěže. Pochválit bych chtěl děti ze školní družiny za výrobu vánočních 

ozdob a betlémů pro Domov pro seniory v Plavči. Jeho obyvatelům se prý moc líbily. 

          Advent jsme tradičně zahájili ve spolupráci s Kulturní a sportovní komisí obce na 

únanovské návsi 28. listopadu. Již zmiňovaný pěvecký kroužek přidal k vánočním písním 

také trochu poezie a pro přítomné bylo připraveno teplé a voňavé občerstvení. Jsme moc rádi, 

že opět nechyběly dvě důležité osoby – pan starosta Fabík a pan farář Váša, který posvětil a 

zapálil náš adventní věnec. Bylo to velmi příjemné setkání.  

          Prosinec byl událostmi doslova nabitý. Hned prvního prosince nás potěšili dva 

kolegové ze ZUŠ Žďár nad Sázavou s pořadem Šel tudy, měl dudy, v němž dětem představili 

okolo dvaceti hudebních nástrojů. Dokázali o nich moc pěkně vyprávět, ale také na každý 

nástroj zahráli a my jsme si mohli zazpívat i zatančit. Někteří žáci se už také zajímali, jestli 

školu navštíví Mikuláš s anděly a čerty, protože měli trochu černé svědomí. Ukázalo se, že se 

obávali oprávněně. Mikuláš měl s sebou pekelnou knihu hříchů, a tak někteří unikli peklu jen 

o vlásek. V té době již ve škole vrcholily přípravy na Vánoční jarmark. Všechny děti se moc 

snažily a vyráběly nejrůznější vánoční dekorace, kterými chtěly potěšit své blízké i ostatní 

návštěvníky našeho jarmarku. Nechyběli ani profesionální prodejci, takže si každý mohl 

vybrat to, co se mu líbilo. Po nákupech se potom naši hosté mohli občerstvit v improvizované 

kavárně nebo pro ně byl připravený další program v podobě promítání minulých školních 

akcí, ukázek výukových programů na interaktivní tabuli nebo vystoupení pěveckého kroužku. 

Před Vánočními prázdninami jsme ještě stihli uspořádat Vánoční dílny pro šikovné děti i 

jejich rodiče a prarodiče a poslední akcí byla vánoční besídka ve školní tělocvičně. O tom ale 

podrobněji třeba zase v příštím vydání Únanovských novinek.  

          Závěrem bych moc rád poděkoval všem zaměstnancům školy za dobře odvedenou práci 

v roce 2016, rodičům za aktivní spolupráci a vedení obce za dlouhodobou příkladnou podporu 

a péči, se kterou se o naši školu starají. 

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.     

 

                                                                                                 Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                                      Mgr. Rostislav Koc   
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Zahájení adventu na únanovské návsi 

 

Březen 2017 

Zprávy ze školy 

Po dlouhé zimě se probouzí jaro. Jaro mám ze všech ročních dob nejraději.  Všechno rozmrzá 

, rozkvétá. A přestože všichni čekáme na každý sluneční paprsek, který umí vykouzlit na tváři 

dětí radost a pohodu, na chvíli se vrátím do doby adventní. 

 Advent je dobou ztišení, klidu a rozjímání. V naší škole tomu bylo ale právě naopak. 

O Vánočním jarmarku a Vánočních dílnách toho bylo řečeno dost v minulém čísle. Pojďme si 

tedy společně připomenout šikovnost a nápaditost dětí, se kterou připravovaly pod vedením 

svých třídních učitelů Vánoční besídku pro své rodiče, prarodiče a kamarády. Pro prvňáčky to 

bylo první vystoupení, tréma byla obrovská, ale vše zvládli se ctí. Poezií a zpěvem nás 

provedli všemi měsíci v roce. Potom nastoupily taneční páry druhé třídy. Připravily si baletní 

vystoupení a za doprovodu klavírních tónů chlapci předvedli svou galantnost a dívky jemnost. 

Třeťáci zavzpomínali na lidové tradice a hranou scénkou připomněli těžký život kaprů. Žáci 

čtvrté třídy nás zaujali svými hereckými výkony v pohádce O dvanácti měsíčkách a Santa 

Clausové z páté třídy zatančili svůj Santa dance. Besídku jsme zakončili společným zpěvem 

vánočních koled. 

 Abychom si zkrátili čekání na Štědrý den, vydali jsme se také na návštěvu do 

Třešnové ulice číslo 17, kde bydlí rodina Banksových, za Jane a Michaelem a především za 

chůvou Marry Poppins, která probouzí v lidech jen to dobré. A kde tuto ulici najdete? 

V městském divadle v Brně. 

 Za připomenutí stojí výtvarná soutěž Talíř plný vitamínů, kterou pořádal Okresní svaz 

zahrádkářů ve Znojmě, kde druhé místo získala ve své kategorii Markéta Velehrachová a 

postoupila do celostátního kola.  

Po krátkých vánočních prázdninách jsme se s chutí znovu vrhli do práce. Vlastně do 

učení. Vždyť na konci měsíce ledna děti čekalo vysvědčení. A tak se zkoušelo, doplňovalo, 

opravovalo, testovalo…. vše pro co nejlepší ukončení prvního pololetí. Naši páťáci si mezi 
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tím vším odskočlili na ZŠ Prokopa Diviše, kde se zúčastnili Dne soutěží a her. Pro žáky byl 

nachystaný rozmanitý program, v rámci kterého si mohli změřit své síly a vědomosti 

s ostatními družstvy z jiných škol. Ocenění za sportovní výkony si přivezl Martin Marek. Ale 

zpět k vysvědčení. Na krásné známky se jistě těšili všichni, ale nejvíce prvňáčci. Vždyť kolik 

práce dá naučit se první písmenka, číslice, přečíst slovo a spočítat příklad. Své jedničky si 

s patřičnou hrdostí nesli domů.  

Od února všichni žáci každé úterý odjíždí do plavecké školy Aqua Start ve Znojmě. 

Zde se děti učí především nebát se vody, poté základním plaveckým stylům a první pomoci 

pro tonoucí. Je pravda, že první lekce vypadala jako setkání tuleňů, kteří žili na poušti, ale 

každou lekcí je to lepší a lepší a už se ze všech postupně stávají vodní živočichové. 

V únoru se mávnutím proutku s naší školou stalo něco zvláštního. Místo pana ředitele 

se v ředitelně objevil Pirát sedmi moří, ve sborovně kašpárek z pohádky, kutil Tim - práce 

všeho druhu, objevila se i chobotnice, Bílá paní a lesní víla Evelína. Samozřejmě děti 

nezůstaly pozadu a ve škole nastal pravý karnevalový rej, plný soutěží, tance a zábavy. 

Ohromným zážitkem pro děti bylo losování tomboly, kdy si každý odnesl hodnotnou výhru. 

Za ceny do tomboly patří velké poděkování rodičům našich žáků. Karneval jsme stejně jako 

masopustní veselí ukončili pohřbením basy. 

S jarem přichází změny nejenom v přírodě. I naši školu jedna taková čeká. Je hotová 

vizualizace úprav nového hřiště u školy, odpočinkové zóny školní družiny, úpravy okolí školy 

a konečně taky bezpečné parkovací plochy. K tomuto patří poděkování panu starostovi a obci, 

že jim na naší škole tolik záleží. Na nové úpravy se všichni těšíme. 

 Čas do konce školního roku se krátí, ale nás ještě čeká spoustu práce - velikonoční 

svátky, výlety a čím dál větší těšení na léto. 

                                                                                          Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                               Mgr. Lenka Brdová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dárek hasičům od dětí ze školní družiny 
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Červen 2017 

Ze školních lavic 
 

Druhé pololetí letošního školního roku se pomalu, ale jistě dostává do cílové rovinky, a než se 

nadějeme, budou tady letní prázdniny. Troufám si říct, že se na naší škole nenajde nikdo, kdo 

by se na dvouměsíční volno netěšil. A není se také čemu divit. Nebyl čas moc odpočívat. 

Vedle zvládnutí učiva daného naším školním vzdělávacím programem byl každý měsíc 

bohatý na spoustu aktivit pořádaných školou nebo jinými institucemi. Pojďme se ohlédnout a 

připomenout si některé proběhlé školní akce. 

 O tom, že se v Únanově s nadšením zpívá, přesvědčily porotu i obecenstvo děti, které 

se zúčastnily pěvecké soutěže Únanovský slavíček. Ten má již na naší škole dlouholetou 

tradici. O jeho oblíbenosti svědčí i to, že se každý rok přihlásí rekordní počet zpěváků. 

Nejinak tomu bylo i v letošním ročníku. V prostorách tělocvičny zaznělo neuvěřitelných 35 

písní různých žánrů v podání našich umělců. Jejich velkou odvahu a snahu ocenila porota 

nejen potleskem, ale i diplomem a sladkou odměnou. 

 Svátky jara již každoročně přivítaly paní vychovatelky společně se svými dětmi ve 

školní družině. Pro rodiče a rodinné příslušníky přichystaly Velikonoční odpoledne. V 

připravených tvořivých dílnách si mohly děti se svými rodiči, ale i prarodiči vyrobit drobné 

dekorace a načerpat tak atmosféru Velikonoc. 

 V měsíci dubnu k nám opět po dvou letech zavítalo Listování. Tento projekt, který 

probíhá již od roku 2003, si klade za cíl přiblížit posluchačům zajímavé knihy formou 

scénického čtení. Věra Hollá a Lukáš Hejlík tentokrát našim žákům představili knihu 

Šmodrcha anglického spisovatele Archie Kimptona. V podání výborných herců nám kniha 

před očima doslova ožila a všichni jsme se moc bavili. A co je hlavní, z představení jsme 

odcházeli s chutí si představenou knihu vypůjčit ve školní knihovně a přečíst si ji.   

 Dalším obohacujícím zážitkem nejen pro naše malé čtenáře, ale i pro nás pedagogy, 

bylo setkání s Petrou Dvořákovou, spisovatelkou několika knih pro děti a dospělé, za které 

získala významné literární ocenění, ale i autorkou scénářů pro Českou televizi. Velmi poutavě 

děti při autorském čtení seznámila s hlavními hrdiny knihy Flouk a Líla. Povyprávěla nám o 

svých spisovatelských začátcích a současných plánech, přiblížila, jak taková kniha vzniká, co 

je to grafická úprava, korektura a jak dlouho trvá knihu vydat. Povídání bylo velmi přínosné, 

poučné a inspirující. 

 22. dubna jsme oslavili svátek naší planety Země a připomněli si, jak je důležité o ni 

pečovat a chránit přírodu pro další generace. Pro žáky byla připravena naučná stanoviště, na 

kterých plnili různé úkoly zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností z environmentální 

výchovy. Největší odměnou pro všechny bylo opékání špekáčků a spoustu zážitků, které 

bychom ve školních lavicích jistě neprožili. 

 V měsíci květnu jsme opravdu zažili nevšední zážitek v podobě sférického kina. 

Uprostřed naší tělocvičny vyrostla během krátké chvíle kouzelná kopule, která nám naskytla 

neuvěřitelný pohled. Pro mladší děti byl připraven příběh s názvem Tajemství stromů, ve 

kterém jsme s Beruškou Dolores a broučkem Michaelem hledali odpovědi na spoustu otázek 

ze života stromů. Starší děti sledovaly, jakou přípravou musí projít člověk, než se stane 

astronautem nebo k jakým změnám dochází uvnitř lidského těla ve vesmíru.  

 Během celého školního roku probíhal na naší škole projekt Dopravní výchova ve 

spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Besipem. Žáci čtvrtého a pátého ročníku 

se pod vedením lektora Petra Vysočana zúčastnili několika dvouhodinových lekcí, ve kterých 

se seznámili s pravidly chování chodce a cyklisty v silničním provozu. Vyvrcholením 

posledního květnového setkání bylo testování žáků ve znalostech dopravních předpisů a 

prokázání zručnosti v jízdě na kole. Po úspěšném absolvování těchto znalostí a dovedností 

bylo zaslouženou odměnou získání průkazu cyklisty. 
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 1. červen jsme zahájili oslavou Dne dětí, který se tentokrát nesl v duchu letní 

olympiády. Na hřišti se sešli sportovci ze zemí České republiky, Ruska, Řecka, Spojených 

států amerických, Brazílie a Etiopie. Olympiáda byla zahájena zapálením olympijského ohně 

a přečtením sportovního slibu, který zazněl z úst našeho vynikajícího sportovce Fandy 

Dohnala. Po slavnostním zahájení olympiády se sportovci rozešli na jednotlivá stanoviště, kde 

postupně absolvovali disciplíny - hod kriketovým míčkem, hod na cíl, sprint na 50 m, skok 

daleký, vybíjená a závěrečný maraton. Za dosažené výkony byli nejlepší sportovci a týmy 

odměněni diplomy a medailemi, které převzali z rukou rozhodčích. 

 Závěr školního roku a s ním spojené výlety kamkoliv, to je to, na co se děti nejvíce 

těší. S nedočkavostí jsme v kalendáři vyhlíželi datum 7. června. V tento den jsme vyrazili 

navštívit jeden z nejkrásnějších zámků na jižní Moravě, zámek v Lednici. Prohlédli jsme si 

nejen zámek a překrásnou zámeckou zahradu, ale také vystoupali po 302 schodech na 62 

metrů vysoký Minaret. Poté jsme využili možnosti nalodit se k plavbě po staré Dyji. Paní 

kapitánka nám vyprávěla zajímavosti z místní flóry a fauny, kolorit krajiny podtrhly stulíky, 

lekníny, ledňáčci, volavky a další nádhery kolem. Dopluli jsme až k Janovu hradu, který byl 

vybudován u lovecké obory a sloužil jako shromaždiště panstva před honem a jako místo 

posledních lečí. Vše jsme zdokumentovali, posilnili se bezednými zásobami jídla a vyrazili 

pěšky zpět k autobusům. Celý den se náramně vydařil, počasí bylo nádherné, fotografií a 

zážitků jsme měli habaděj a čas na nákup turistických známek, mincí a suvenýrů zbyl také. A 

tak už přemýšlíme, kam pojedeme příští rok! 

 Poslední červnové dny jsme se loučili s uplynulým školním rokem a pevně věřím, že 

máme o prázdninách na co vzpomínat. Součástí bylo také rozloučení s našimi absolventy - 

žáky pátého ročníku, kteří letos opouští naši školu. Přejeme jim nejen během dalšího 

vzdělávání, ale také v životě, hodně úspěchů a šťastné životní chvíle. Ostatním žákům a jejich 

rodičům přejeme pěkné prázdniny plné zajímavých zážitků a těšíme se na setkání v novém 

školním roce.  

 

                                                                                                Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                                     Mgr. Petra Fialová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní olympiáda 


