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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. 2018, 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 

Red IZO 600 127 354 

Vedení školy Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 

Vlasta Balíková, vedoucí učitelka mateřské školy 

Lenka Kocová, pověřena vedením ŠD 

Marie Kovářová, vedoucí školní jídelny a výdejny 

Kontakty:  

 telefonický 

 elektronický 

 datová schránka 

 adresa pro dálkový přístup 

 

tel.: 515 228 626 (ředitelství) 

e-mail: zs.unanov@skolyjm.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 - IZO kapacita 

Mateřská škola - 107615061 56 

Základní škola - 102855056 80 

Školní družina - 119300524 60 

Školní jídelna - 108012298  130 

Školní jídelna - výdejna - 150076011  62 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 

žáků/strávníků 

Počet dětí/žáků 

 na 

třídu/oddělení 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 46 23,00 11,50 (k 30. 09. 2017) 

1. stupeň ZŠ 4 73 18,25 14,60 (k 31. 03. 2018)                      

Školní družina 2 60 30,00 30,00 (k 31. 10. 2017) 

Školní jídelna-

výdejna MŠ 
x 46 x (k 31. 10. 2017) 

Školní jídelna ZŠ x 70 x (k 31. 10. 2017) 
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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, gymnastický 

koberec). 

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 (2) - ŠD1,ŠD2, přehrávače BLU-

RAY - ŠD1, ŠD2, audio přehrávače, kamera, 

fotoaparáty, PC žákovské (11), PC provozní 

(2), tablety žákovské (3), notebooky 

pedagogické (6), školní server, učebny A, B, 

C, D, E vybaveny interaktivními tabulemi 

SMART BOARD, pokrytí wifi 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Seznam členů k 31. 8. 2018 Bc. Lucie Tomášková - zastupuje rodiče 

Aleš Holler - zastupuje rodiče 

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

zřizovatele (předseda) 

Jiří Marek - zastupuje zřizovatele 

Mgr. Lenka Brdová - 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. 2017 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 17 osob 

Počet učitelů ZŠ 6 osob (z toho 1 na rodičovské dovolené) 

Počet vychovatelů ŠD 2 osoby (2 současně asistentky pedagoga) 

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. 2017) 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. Stupeň vzdělání Aprobace 

1. 
ředitel školy, 

učitel 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 1,00 VŠ 
učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
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6. učitelka ZŠ 
rodičovská 

dovolená 
VŠ 

učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

7. 

vychovatelka ŠD 1,00 středoškolské vychovatelství 

asistent pedagoga 0,5 středoškolské 
kurz pro asistenty 

pedagoga 

8. 
vychovatelka ŠD 0,506 středoškolské vychovatelství 

asistent pedagoga 0,5 středoškolské vychovatelství 

9. 
vedoucí učitelka 

MŠ 
1,00 středoškolské předškolní výchova 

10.  učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

11. učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

12. učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 1. 9. 2017) 

 

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 3 0 2 1 4 0 2 0 0 1 11 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících (k 1. 9. 2017) 

 

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 

0,80  

0,25 
SOU 

 

 

 

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

    Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018 – 2019 

 

 

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 14 1 0 14 
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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 20 0 20 0 0 0 

2. ročník 13 1 12 0 0 0 

3. ročník 17 2 15 0 1 0 

4. ročník  10 3 7 0 0 0 

5. ročník 13 5 8 0 2 0 

 

 

Celkový přehled (2. pololetí) 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

1. stupeň 73 62 0 3 0 

 

 

Přehled o chování a výchovných opatřeních (2. pololetí)      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 20 0 0 0 0 0 

2. ročník 13 0 0 0 0 0 

3. ročník 17 0 0 0 0 0 

4. ročník  10 0 0 0 0 0 

5. ročník 13 0 1 0 0 0 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1. stupeň 73 0 1 0 0 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 2 104 28,82 0 0 

2. pololetí 2 393 32,78 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 1 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 2 

S vývojovými poruchami chování 0 

 

Pozn.: Stav k 31. 3. 2018 

 

 

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 2017/2018 zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu 

stylu, na rozvoj pozitivního sociálního chování, na zvládání zátěžových situací, na vytvoření 

dostatečného zázemí k efektivnímu trávení volného času. Velký důraz byl kladen na pozitivní 

ovlivňování klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni, 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. 

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

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

 Snažili jsme se stmelovat a posilovat třídní kolektivy (tam, kde se vyskytl aktuální 

problém, popř. kde byli žáci nějakým způsobem z kolektivu vyčleněni). Zaměřili jsme 

se také na začleňování znevýhodněných žáků (žáků se zdravotním a sociálním 

znevýhodněním, žáků jiné národnosti). 

 Žáci byli vedeni v nejrůznějších činnostech k samostatnosti, zodpovědnosti 

a vzájemné toleranci.  

 Žákům byla nabídnuta široká škála zájmových kroužků a volnočasových aktivit ke 

smysluplnému trávení volného času.  

 

6.2 Uskutečněné akce 

 

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

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

realizovány tematické bloky, které byly stanoveny 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 13 7 9 

  

 

B) Přehled jednorázových školních akcí a činností přispívajících k cílům preventivního 

programu za školní rok 2017/2018: 

 

září: 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Vystoupení žáků pěveckého kroužku na setkání seniorů 

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

Vysočana (září – květen) 

 

říjen: 

 Hudební představení operního pěvce Břetislava Vojkůvky – program ,,Dětským 

srdíčkům“ 

 Sběr papíru - sběrová soutěž  

 Divadlo Radost v Brně – představení Mach a Šebestová 

 

listopad: 

 Výroba andělíčků pro seniory – spolupráce s Domovem pro seniory v Plavči 

 

prosinec: 

 Zahájení adventu – vystoupení žáků pěveckého kroužku 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční tvořivá dílna ve školní družině  

 Vánoční jarmark 

 Vánoční besídka – vystoupení pěveckého a dramatického kroužku 

 

leden: 

 Den soutěží a her na Základní škole Prokopa Diviše pro žáky 5. ročníku 

 Zahájení výuky plavání v Městských lázních ve Znojmě (únor – duben) 

 Návštěva žáků 1. ročníku s prvním vysvědčením v MŠ Únanov 

 

únor: 

 Maškarní karneval 

 Únanovský slavíček – pěvecká soutěž 
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březen: 

 Návštěva předškolních dětí z MŠ Únanov v 1. třídě 

 Vystoupení dudáka ze Strakonic 

 Lyžařský kurz Kunčice 

 Velikonoční tvořivá dílna ve školní družině   

 

duben: 

 Den Země 

 Okrskové kolo v kopané McDonald´s Cup 2018 

 

květen: 

 Škola v přírodě – 3. ročník 

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

Petra Vysočana 

 Cykloden s Cyklo klubem Kučera 

 

červen: 

 Den dětí  

 Vystoupení kejklíře Vlasty 

 Školní výlet do Prahy pro žáky 2. – 5. ročníku 

 Divadlo Radost v Brně – představení Pipi Dlouhá punčocha 

 Školní výlet do Znojma pro žáky 1. ročníku 

 Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku 

 

  

C) Přehled celoročních projektů a akcí přispívajících k naplnění cílů MPP za školní rok 

2017/2018 

 

 Projekt Ovoce a zelenina do škol – podpora zdravých stravovacích návyků dětí 

a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny 

 Projekt Mléko do škol – podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných 

výrobků 

 Třídění odpadu – sběr papíru, plastu, plastových víček, baterií, elektroodpadu 

a zářivek 

 Účast ve výtvarných a sportovních soutěžích 

 

6.3 Využití volného času 

 

Od října do května byly realizovány následující volnočasové aktivity: 

 

Název kroužku Určen pro Vedoucí Den Čas 

Sportovní kroužek 2 3. - 5. roč. L. Brdová Po 13:15 - 14:00 

Tvořivý kroužek - ŠD 1. - 2. roč. L. Kocová Po 13:15 - 14:00 

Pěvecký kroužek vybrané žáky E. Poláková Út 13:00 - 13:45 

Dramatický kroužek 1. – 5. roč. P. Fialová Út 13:45 – 14:30 

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

Dovedné ruce - ŠD 3. - 5. roč. M. Vlčková St 13:00 - 13:45 

Poznáváme svět 1. – 5. roč. V. Jantošová St 14:00 – 14:45 

Přípravný kurz - předškoláci předškoláky E. Poláková St 15:00 - 15:45 
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Anglický jazyk 1. - 2. roč. E. Poláková Čt 13:00 - 13:30 

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 

 

     Rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských 

knížek, webových stránek školy a třídních schůzek. Na třídních schůzkách byli informováni 

o prospěchu a chování svých dětí. K řešení aktuálních problémů měli rodiče možnost využít 

konzultačních hodin třídního učitele, výchovného poradce či metodika prevence.  

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

různých akcí - např. tvořivé dílny ve školní družině, vánoční jarmark, vánoční besídka, 

slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku apod. 

 

6.5 Vzdělávací akce 

 

     V tomto školním roce se metodik prevence zúčastňoval pracovních schůzek metodiků 

prevence a seznamoval se s přednáškami odborníků v rámci těchto schůzek. 

 

6.6 Výskyt sociálně patologických jevů 

 

     Během celého školního roku byly mapovány rizikové jevy v jednotlivých ročnících 

třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence. Aktuální problémy a rizikové 

projevy chování (porušování třídních pravidel, nevhodné chování, neplnění školních 

povinností apod.) byly řešeny okamžitě. Rodiče byli informováni o těchto nežádoucích jevech 

prostřednictvím zápisu v žákovské knížce a osobními konzultacemi.   

     Ve škole fungovala také schránka důvěry, do které mohli žáci dávat své dopisy. 

 

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 patologické jevy se nevyskytly. 

 

 

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 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

23. 4. 2018 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 8 hodin Vlčková, Divišová 

31. 5. 2018 

Rozvoj grafomotorických a 

vizuomotorických dovedností, 

odstranění potíží 

8 hodin Vybíralová 
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Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

2017/2018 Studium pro výchovné poradce  Brdová 

15. 9. 2017 Právní předpisy v činnosti školy 5 hodin Koc 

26. 10. 2017 Datové schránky v praxi 6 hodin Koc 

2. 11. 2017 Spisová služba 6 hodin Koc 

6. 11. 2017 Setkání školních metodiků prevence 5 hodin Fialová 

14. 11. 2017 
Metodické setkání pověřených 

konzultatntů pro ŠPZ 
4 hodiny Brdová 

07. 12. 2017 
Seminář k reformě financování 

regionálního školství 
5 hodin Koc 

15. 02. 2018 
Vnitřní kontrolní systém 

v příspěvkových organizacích 
8 hodin Koc 

24. 5. 2018 
Pracovní setkání školních metodiků 

prevence 
2 hodiny Fialová 

13. – 17. 8. 2018 Společné vzdělávání ve školní praxi 32 hodin Brdová 

 
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají na základě nabídky SSŠ Znojmo. Ve školním roce 

2017/2018 se bohužel několikrát stalo, že se pro malý zájem řada vzdělávacích akcí, o které 

bychom měli zájem, nakonec nekonala. 

 

 

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. 2017 

-         Sběr starého papíru                                                                                           19. 9. 2017 

-         Logopedická depistáž                                                                                       20. 9. 2017 

-         Výroba strašáčků (,,domácí úkol rodičů s dětmi“)                                              září 2017  

-         Sběr kaštanů                                                                                                   podzim 2017 

-         Sběr plastových víček                                                                                         celoročně 

-         Sběr baterií                                                                                                          celoročně 

-         Fotografování dětí s vánočním motivem                                                          19. 9. 2017 

-         Výroba krmítek a krmení pro ptáčky                                                              24. 10. 2017 

-         Svatomartinský lampiónový průvod                                                                 9. 11. 2017 

-         Adventní odpoledne – vyrábění na dětský vánoční jarmark                           21. 11. 2017 

-         Prodejní výstavka výrobků Chráněných dílen                                   21.11. – 15.12. 2017 

-         Prodejní výstavky knih v MŠ                                                            průběžně po celý rok 

-         Oční screening                                                                                                  8. 12. 2017 

-         Rozsvícení vánočního stromu na dvorku MŠ a vánoční koledování              14. 12. 2017 

-         Rodiče čtou dětem                                                                               19. 3. – 23. 3. 2018 

-         Fotografování dětí s jarní tematikou                                                                 17. 4. 2018 

-         Zápis do MŠ                                                                                                        3. 5. 2018 

-         Den rodiny (Den matek, Den otců)                                                                   15. 5. 2018  

-         Cykloden                                                                                                           29. 5. 2018 
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-         Rozloučení s předškoláky                                                                                 14. 6. 2018  

Ve spolupráci se základní školou: 

-         Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v mateřské škole                           31. 1. 2018 

-         Únanovský slavíček – pěvecká soutěž                                                              14. 2. 2018  

-         Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ                                                                      13. 3. 2018                                                                     

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

          – 1x za měsíc                                                                                       (každý první pátek) 

Spolupráce s ostatními organizacemi 

-         Logopedická depistáž                                                                                       20. 9. 2017 

-         Sběr starého papíru – A.S.A EKO Znojmo                                                      19. 9. 2017 

-         Myslivecký svaz: 

          1. setkání s ponožkou Boženkou v MŠ                                                           31. 10. 2017 

          2. setkání – zimní vycházka                                                                              4. 12. 2017 

          3. setkání – pěší výlet do Losolos                                                                     20. 4. 2018  

-         OÚ – vítání občánků                                                                                         25. 3. 2018 

-         Beseda o životě a významu včel s p. Dobešovou                                             23. 4. 2018 

          4. setkání – loučení s ponožkou Boženkou v MŠ                                             15. 6. 2018 

-         Beseda se zástupcem Policie ČR                                                                      27. 6. 2018 

-         Výstavka dětských prací v knihovně, ve vývěskách obce                                   průběžně 

-         Příspěvky do Únanovských novinek                                                                    průběžně 

-         Sběr plastových víček pro postižená děvčátka                                                 po celý rok 

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

-         Sběr baterií                                                                                                        po celý rok 

Akce a aktivity s dětmi: 

-         Divadlo Rolničky ve školce                                                                             18. 9. 2017 

-         Prohlídka výstavy podzimních plodů v kostele sv. Prokopa                          16. 10. 2017 

-         Divadlo ve školce ,,Farma zvířátek“ (Rolničky)                                            10. 11. 2017  

-         1. divadlo ve Znojmě - ,,O křišťálovém srdci“                                               21. 11. 2017  

-         Mikulášská nadílka v MŠ                                                                                 6. 12. 2017 

-         Vánoční koledování s dudáky                                                                           7. 12. 2017  

-         2. divadlo ve Znojmě - ,,O Sněhurce a sedmi trpaslících“                             12. 12. 2017 

-         Vánoční koledování a dětský jarmark                                                            14. 12. 2017 

-         Přišel Ježíšek – vánoční nadílka ve školce pro děti                                        15. 12. 2017 

-         Tříkrálová koleda po vesnici                                                                              5. 1. 2018 

-         Návštěva jesliček v kostele                                                                                 9. 1. 2018 

-         Školkový Slavíček                                                                                            19. 1. 2018 

-         Únanovský slavíček v ZŠ                                                                                 14. 2. 2018 

-         Beseda s myslivcem - ,,Les ve školce aneb školka v lese“                             31. 10. 2017 

                                            - Zimní vycházka                                                            4. 12. 2017 

                                            - Pěší výlet do Losolos                                                    20. 4. 2018 

                                            - Loučení s ponožkou Boženkou                                     15. 6. 2018 

-         Masopustní průvod po vesnici                                                                          16. 2. 2018 

-         Divadlo ve školce ,,Polepšená vrána“ (Hvězdička)                                          22. 2. 2018 

-         3. divadlo ve Znojmě – „Krysáci a ztracený Ludvík“                                      27. 2. 2018 
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-         Dudácké vystoupení                                                                                           7. 3. 2018  

-         Loučení se zimou – vynášení Smrtky                                                               19. 3. 2018 

-         Velikonoční malování kraslic s p. Šťavovou                                                    26. 3. 2018 

-         Plackohraní                                                                                                      březen 2018  

-         4. divadlo ve Znojmě – „Pohádky z pařezové chaloupky“                               10. 4. 2018 

-         Sférické kino - ,,O životě stromů“                                                                    25. 4. 2018 

-         Divadlo Hvězdička ve školce                                                                           26. 4. 2018 

-         Zábavná první pomoc                                                                                       30. 4. 2018 

-         Divadlo ve školce - ,,Cukrárna u čarodějky“ (Rolničky)                                 16. 5. 2018 

-         5. divadlo ve Znojmě – ,,Ulhaná princezna“                                                    22. 5. 2018 

-         Výstavka dětských prací v čekárnách autobusu                                                   průběžně 

-         Oslava dne dětí s kejklířem Vlastou                                                                   5. 6. 2018 

-         Rozloučení s předškoláky                                                                                 14. 6. 2018 

-         Exkurze do ruční papírny v Želeticích                                                              25. 6. 2018 

-         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 - 4. 9. 2017 

 Sběr víček pro Petrušku, Lucinku a Zuzanku – celoroční akce 

 Výroba dárečků pro seniory (ŠD) 

 Nácvik evakuace při požárním poplachu – 11. 9. 2017 

 Vystoupení žáků na setkání seniorů s vedením obce – 22. 9. 2017 

 Zahájen projektu Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník – 26. 9. 2017 

 Činnost kroužků – říjen 2017 – květen 2018 

 Hudební pořad s Břetislavem Vojkůvkou – Dětským srdíčkům – 9. 10. 2017 

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

Kč) 

 Zájezd do divadla Radost v Brně – představení Mach a Šebestová – 31. 10. 2017 

 Halloweenská párty školní družiny (ŠD) – 3. 11. 2018 

 Výroba andělíčků pro obyvatele Domova pro seniory v Plavči – listopad 2017 

 Soutěž ve sběru papíru – 7. 11. 2017 (nasbíráno 8 037 kg) 

 Třídní schůzky s rodiči – 16. 11. 2017 

 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – 2. část – 28. 11. 2017 

 Zahájení adventu na návsi ve spolupráci s Kulturní komisí obce – 4. 12. 2017 

 Mikulášská nadílka pro žáky  - 5. 12. 2017 

 Závodivé hry s mikulášskou tematikou (ŠD) – 5. 12. 2017 

 Vánoční dílna pro žáky a rodiče (ŠD) – 11. 12. 2017 

 Tvoření a pochod s Betlémským světlem – 4. ročník – 14. 12. 2017 

 Vánoční jarmark – 21. 12. 2017 

 Výroba a distribuce vánočních přání – 22. 12. 2017 

 Účast žáků 5. ročníku na Dni soutěží a her na ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích 

 – 17. 1. 2018 

 Pololetní třídní schůzky s rodiči – 18. 1. 2018 

 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – 3. část – 23. 1. 2018 

 Ukončení prvního pololetí – předání výpisu vysvědčení žákům – 31. 1. 2018 

 Návštěva prvňáčků v MŠ – první vysvědčení – 31. 1. 2018 

 Maškarní karneval (ŠD) – 1. 2. 2018 

 Plavecký výcvik pro žáky 2. – 5. ročníku – 13. 2. 2018 – 3. 4. 2018 (10 lekcí)  
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 Pěvecká soutěž Únanovský slavíček (ŠD) – 14. 2. 2018 

 Hudební vystoupení dudáka – 7. 3. 2018 

 Velikonoční dílna (ŠD) – 15. 3. 2018 

 Lyžařský kurz – Kunčice (spolupráce se ZŠ Mikulovice) – 18. – 22. 3. 2018 

 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – 4. část – 22. 3. 2018 

 Zápis do první třídy – 4. 4. 2018 

 Třídní schůzky s rodiči – 19. 4. 2018 

 Den Země – projektový den – 24. 4. 2018 

 Okrskové kolo v kopané McDonald’s CUP – 26. 4. 2018 

 Škola v přírodě – Březová – 3. ročník – 2. – 4. 5. 2018 

 Fotografování tříd – 10. 5. 2018 

 Ukončení projektu Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – 29. 5. 2018 

 Cykloden s klubem Cyklo Kučera – 29. 5. 2018 

 Den dětí – ve spolupráci s firmou Lesy ČR – 1. 6. 2018 

 Vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše – 5. 6. 2018 

 Školní výlet – 2. – 5. ročník – Praha – 12. 6. 2018 

 Zájezd do divadla Radost v Brně – představení Pipi Dlouhá punčocha – 13. 6. 2018 

 Školní výlet – 1. ročník – Znojmo – 18. 6. 2018 

 Loučení s žáky pátého ročníku – 27. 6. 2018 

 Slavnostní ukončení školního roku – 29. 6. 2018 

 

8.3 Účast v soutěžích 

 

Soutěž s panem Popelou – ekologická soutěž ve sběru druhotných surovin 

Sběr papíru – školní akce (nasbíráno 8 037 kg) 

Malujeme znojemské národní kulturní památky – výtvarná soutěž města Znojma 

(Matěj Konečný obdržel čestné uznání.) 

Soutěž nadace SOVA – práce s textilními materiály 

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

Zahrádka všech generací – výtvarná soutěž – Český zahrádkářský svaz 

Lidice 2018 – mezinárodní výtvarná soutěž 

Příroda kolem nás – výtvarná soutěž NP Podyjí 

Únanovský slavíček – pěvecká soutěž (školní kolo) 

Výtvarná soutěž nadace Respilion 

(Tereza Freyová získala 2. místo.) 

Celostátní soutěž Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

Plavba a voda – výtvarná soutěž PMO Brno 

Okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald’s CUP 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2017/2018 na škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy v roce 2017 jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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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 

                                           Bovys, 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. 

 

Děti čtou dětem - školní projekt – žáci 5. ročníku 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 2017/2018 se škola přihlásila do projektu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2018 (II. etapa). Z projektu byly uhrazeny náklady na dopravu do 

plavání. 

 

 

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 úzce spolupracujeme s Kulturní a sportovní 

komisí obce Únanov. Nadále prohlubujeme spolupráci s místními spolky, jako jsou SDH 

Únanov a Myslivecký spolek Hubert. Ve školním roce 2017/2018 také pokračovala 

spolupráce s Domovem pro seniory v Plavči. Poskytovali jsme jim výtvarné práce a výrobky 

dětí u příležitosti jejich akcí a ke zkrášlení vnitřních prostor. 
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        Vážíme si také dobrých vztahů s okolními 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. Jiřím Zemánkem 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 
 

        Školní rok 2017/2018 opět hodnotím jako úspěšný. Podařilo se nám dokončit 

rekonstrukci a modernizaci tříd i zázemí pro pedagogický sbor, všichni učitelé mají příslušné 

vzdělání a společně s provozními zaměstnanci tvoříme kolektiv, ve kterém má každý 

zaměstnanec své místo a důležitou roli. Oproti minulému školnímu roku nám ve škole přibylo 

deset žáků, což svědčí o důvěře rodičů v naši práci. Určitě k tomu také přispívá příjemné 

klima málotřídní školy a dlouhodobá nadstandardní podpora našeho zřizovatele – obce 

Únanov. Bohužel se zatím nepodařilo vybudovat víceúčelový sportovní areál u školy, ale 

mělo by k tomu dojít v průběhu školního roku 2018/2019.  

        Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na chodu školy podílejí, za profesionální 

práci, rodičům za vstřícnost a spolupráci, dětem za snahu o dosažení co možná nejlepších 

výsledků a zřizovateli školy za vytváření výborných podmínek pro naši práci.  

 

 

16. Přílohy 
 Zpráva o hospodaření za rok 2017 (Příloha č. 1) 

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

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

 

 

 

V Únanově dne 5. 10. 2018 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Rostislav Koc v. r. 

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

 Mgr. Rostislav Koc 

 ředitel školy 

 

 

 

 

                                                                  

                                               12. 12. 2018                                            Jiří Krška v. r. 

Školská rada schválila dne …………………… .................................................. 

 předseda školské rady 
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Příloha č. 2 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – mateřská škola 

 

 
Září 2017 

 

Okénko mateřské školy… 

 

V mateřské škole je opět živo. U nově nastupujících dětí i trochu plačtivo. 

Začátek docházky do školy s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý 

školáček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami, než 

jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu 

a požadavkům a naučit se komunikovat s "novou autoritou" - paní učitelkou. Každé dítě 

reaguje na takovou situaci trochu jinak. Dejme jim čas a buďme všichni trpěliví. Do mateřské 

školy letos nastoupilo zatím 12 dětí, některé mladší tří let. 

Pro předškoláky (děti starší 5 let) od 1. 9. 2017 nastává povinné předškolní vzdělávání - 

taková „malá škola“. Každá absence dítěte musí být řádně omluvena v omluvném sešitě. 

Vzdělávání je stanoveno v době 8.00 – 12.00 hod. Budeme s dětmi pokračovat v každodenní 

přípravě na vstup do základní školy. Využívat rozmanité didaktické pomůcky na všestranný 

rozvoj a časopis Kuliferda. 

Zaměříme se intenzívněji na logopedickou prevenci. Je pravda, že současným trendem je 

televize a počítače. Ale dětem to dost „ubližuje“ po stránce řečové – nejen problémy se 

špatnou výslovností, ale i se souvislým vyjadřováním, vyjádřit svou myšlenku, popovídat 

o obrázku, krátký příběh, pohádku. Proto budeme dětem více číst, vyprávět pohádky, děti ze 

základní školy budou 1x za měsíc docházet číst dětem pohádky do MŠ před „spaním“, 

navštívíme knihovnu, atd. I rodiče by měli dětem více číst, více s nimi hovořit. Nepodceňovat 

logopedickou nápravu, pokud jim je doporučena speciálním logopedem. Logopedický 

problém u dětí někdy vede i k odkladu povinné školní docházky. 

Aby se dětem ve školce líbilo, naplánovali jsme i spoustu akcí a aktivit zábavných nejen pro 

děti, ale i pro rodiče: 

- sběr starého papíru, fotografování dětí, vyrábění strašáčků na výzdobu předzahrádky, 

výrobu krmítek, sběr kaštanů, svatomartinský lampiónový průvod po vesnici, pečení 

martinských rohlíků, vyrábění věnečků na výzdobu stolečků, adventní vyrábění na 

dětský jarmark, prodejní výstavku výrobků Chráněných dílen, rozsvícení vánočního 

stromu ve školce s dětským jarmarkem, vánoční koledování, oblíbenou ochutnávku 

školkových pomazánek a další 

- přijede za dětmi maňáskové divadlo; zpočátku se děti navzájem poznávají, vytvářejí se 

nová kamarádství, hrajeme si na rodinu, děti se seznamují se znaky a barvami 

podzimu, s dětmi navštívíme výstavu podzimních plodů v kostele, na kterou přispějí 

i děti svými výrobky, zahrajeme si na posvícení, přijde Mikuláš, děti prožijí „Vánoční 

koledování“ s dudáky, předškoláci začnou jezdit do divadla do Znojma, a určitě bude 

i Štědrý den ve školce 

Pro předškoláky chystáme tradičně návštěvu v 1. třídě ZŠ, prvňáčci nám přinesou ukázat své 

první vysvědčení, navštívíme školní družinu. V letošním roce je 14 předškoláků.  

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; 

co by samy chtěly dělat, na co si hrát. Aby si oblíbily své učitelky a naučily se jim důvěřovat. 
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Abychom provedly děti tímto krásným a bezstarostným životním údobím co možná nejlépe, 

abychom je dobře připravily na školní povinnosti. 

Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině - je tedy závislá na spolupráci  

s rodiči. Proto je potřeba, aby rodiče s učitelkami komunikovali, sdělovali své pochybnosti či 

nejasnosti a důvěřovali zkušenostem pedagogů. 

 

Za kolektiv MŠ                                                                   Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

Prosinec 2017 

 

Okénko mateřské školy… 

 

Co nám přineslo období od posledního setkání? Nové děti už jsou celkem zvyklé, už 

nepláčou. Jenom jim ještě dělá problém podřídit se kolektivu a řádu školky – hraní 

a dopolední činnosti, svačina, pobyt venku, oběd, odpolední odpočinek, svačina a odpolední 

činnosti. Nevydrží sedět na židličce v jídelně, neustále pochodují po jídelně. Při oblékání teď 

v zimním období se paní učitelky pořádně zapotí. 

Nejraději si děti hrají s legem, kuchyňkou, magnetickou stavebnicí, malují štětcem; hodně 

rády cvičí, tancují, zpívají. Předškoláci taky lego, traktory, knihovnu, společenské hry; docela 

rády malují, stříhají – i když některé děti se s nůžkami ještě moc nekamarádí; je na to třeba 

dohlédnout, rovněž na správné držení tužky, to především. 

Ale celkově téměř všechny děti chodí do školky rády. Některé se ještě po ránu snaží 

protestovat, zkouší maminku, zda povolí; a když ne, smíří se s tím a celý den si ani 

nevzpomenou. 

Daří se nám plnit akce a aktivity, které jsme si naplánovali, některé i s rodiči: sběr starého 

papíru, fotografování dětí s vánočním motivem, děti s rodiči vyrobili do předzahrádky 

nápadité strašáčky; s rodiči jsme vyráběli semínková krmení pro ptáčky na zimu, tři tatínci 

a jeden dědeček nám vyrobili dřevěná krmítka, děti sbíraly kaštany pro zvířátka na zimu – 

předali jsme je myslivcům; letos jsme pořádali už 7. Svatomartinský průvod, na který 

maminky napekly velice dobré martinské rohlíčky a paní učitelky dětem do balíčku perníčky, 

rodiče pomáhali dětem s výrobky na vánoční dětský jarmark, přijelo za dětmi divadlo 

Rolničky a Hvězdička s pohádkou Farma zvířátek a Loupežník Třeštipírko, navštívili jsme 

výstavu podzimních plodů v kostele, na kterou děti přispěly krásnými slunečnicemi 

a ovocnými stromy, předškoláci začali jezdit do Znojemského divadla – shlédli dvě pohádky - 

O křišťálovém srdci a O Sněhurce a sedmi trpaslících; pěknou spolupráci máme 

s Mysliveckým svazem – pan a paní Wieznerovi dochází do školky a pomáhají nám vést děti 

k pěknému vztahu k přírodě, ke zvířátkům, šetřit přírodu – nová kamarádka ponožka Boženka 

se ujala dětí a seznamuje je s pravidly chování v přírodě, jak se starat o zvířátka v zimě, 

pozvala děti na zimní vycházku, která byla zakončena hledáním pokladu. Samozřejmě přišel 

za dětmi i Mikuláš se svými pomocníky čertem a andílkem. Ve školce nabízíme rodičům 

možnost nechat vyšetřit u dětí zrak a řeč. Nesmím zapomenout na úžasné vystoupení 

rosických dudáků s pořadem „Vánoční koledování s dudáky“ plném vánočních koled, 

písniček z pohádek i písniček lidových; hlavně se děti seznámily, jak dudy vznikly a jak 

vypadají a jak zní v různých zemích. 

Vyvrcholením adventní doby – čekání na Ježíška, je rozsvícení vánočního stromu na 

školkovém dvorku. Děti si připravily pásmo zimních a vánočních básniček, vánočních 

písniček a hlavně vánočních koled. Po vystoupení se předškoláci vrhli do prodávání svých 

výrobků, tohoto úkolu se zhostili velice dobře; přítomní mohli ochutnat vánoční cukroví od 

maminek a také pomazánky ze školní kuchyně – po obou se jen zaprášilo; každoročně 
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pomáháme dobré věci – prodáváme výrobky Chráněných dílen ze Znojma. Štědrý den ve 

školce nastal už 18. 12., aby si děti mohly s novými hračkami pohrát. 

V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají uskutečňovat akce 

a aktivity. Přeji všem šťastné vykročení do nového roku 2018, ať se všem plní jejich přání 

a sny; přeji zdraví, radost a spokojenost. 

 

Za kolektiv mateřské školy                                                      Vlasta Balíková, učitelka MŠ 

 

 

Březen 2018 

 

Okénko mateřské školy… 

 

Jaro ťuká na dveře, příroda se pozvolna probouzí, zima je na ústupu. I na dětech je znát, že už 

by se nejraději zbavily zimního oblečení. Jen co se trochu ukázalo sluníčko. 

Nový rok ve školce začal tříkrálovou koledou – děti popřály na OÚ i v základní škole; 

v kostele se rozloučily s jesličkami – zazpívaly naposled vánoční koledy. 

Předškoláci navštívili divadlo ve Znojmě, kde shlédli pohádku Krysáci a ztracený Ludvík. Do 

školky přijelo divadlo Hvězdička z Hodonína s pohádkou „Polepšená vrána“. 

Koncem ledna nás navštívili prvňáčci se svým prvním vysvědčením. Velice pěkná 

vysvědčení, velice příjemná návštěva. Paní učitelky si mohly předat zkušenosti a děti si 

společně pěkně pohrály.   

Masopustní týden ve školce byl veselý, děti si vyráběly masky, zpívaly legrační písničky, 

básničky a hlavně tančily a hrály hry. V maskách se vyšly ukázat i po vesnici. Masopust mělo 

zakončit vystoupení kejklíře a žongléra Milana Ošmery. Bohužel, onemocněl náhle chřipkou. 

Chřipka se nevyhnula ani mateřské škole. Postihlo to postupně všechny – děti i dospěláky. 

Ještě teď nemoci doznívají. Někomu se nemoc i vrátila. V rámci prevence jsme si hodně 

povídali o péči o své zdraví; hlavně o bacilech a vitamínech; o zdravé výživě. 

Na školkovém Slavíčku opět děti vybraly své zástupce do základní školy. Celkem 10 dětí. 

Zaslouženě dostaly ocenění a odměny. 

Dva týdny jsme společně prožívali i období zimních olympijských her – děti se seznámily se 

symboly OH; vytvářely si samy slalom, „lyžovaly“, „krasobruslily“. Velice je to bavilo. 

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ přicházejí jedenkrát v měsíci žáci ze základní školy 

předčítat pohádky školkovým kamarádům před odpoledním odpočinkem. 

Dudák ze Stráže nad Nežárkou nám přivezl do školky radost, smích a dobrou náladu; děti si 

mohly zazpívat krásné české písničky, poslechnout si pohádku „Jak se líný Honza naučil hrát 

na dudy“.  

Na co se můžeme těšit? 

V měsíci březnu mají možnost číst pohádky dětem i rodiče nebo prarodiče. Mají na to celý 

týden. 

S ponožkou Boženkou si prožijeme jarní vycházku do přírody – samozřejmě s plněním úkolů; 

předškoláci navštíví kamarády v 1. třídě před zápisem do ZŠ, kteří jim předvedou, co se už 

naučili. 

Předškoláci přivítají nové občánků; rozloučíme se se zimou - vyneseme smrtku; prožijeme 

Velikonoce – svátky jara. 

V dubnu – Den dětské knihy s rodiči; divadlo ve Znojmě – Pohádky z pařezové chaloupky; do 

školky přijede kino – není to obyčejné kino, ale sférické kino - je to velký nafukovací stan, 

kde se promítá na celé plátno stanu, nejen na strany, ale i na strop. Při promítání můžete sedět 

nebo si pohodlně lehnout. Pohádku si vybereme na místě. 
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Za dětmi přijede pohádka „O zakleté kočičce“; děti se budou fotit ke Dni matek; Cykloden 

v režii pracovníka Cyklo Kučera; pálení čarodějnic; pobesedujeme o včeličkách na jaře se 

zkušenou včelařkou z Mikulovic paní Dobešovou. Oslavíme Den rodiny; těšíme se na besedu 

se zástupci hasičů. Letos poprvé k nám přijede medvídek Teodor seznámit nás s první pomocí 

– jak mohou pomoci i malé děti. 

Zápis do mateřské školy na rok 2018 – 2019 proběhne na začátku května – termín bude 

upřesněn. 

 

                                                                          Za kolektiv MŠ    Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

Červen 2018 

 

Okénko mateřské školy 

 

„Ta školička únanovská, to je správná školička. 

Všichni do ní chodí rádi každý kluk i holčička. 

Každý chodí do ní rád, kdo si s námi chce pohrát, tra la la. 

Máme se tu všichni rádi, každý je náš kamarád.“ (nápěv „Ta slepička kropenatá) 

To je část písničky, kterou zazpívali budoucí prvňáčci na rozloučenou se školkou. Při dalších 

slovech „Ahoj, ahoj, milá školko, teď musíme odejít“ se některým vehnaly i slzičky do očí. 

Smutně svojí školičce mávali na rozloučenou. 

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, dramatizovaly písničku Kluci, 

kluci s klukama, prošly si „školkovou maturitou“, byly pasovány na školáky; a nakonec to 

řádně oslavily hostinou s přípitkem – tentokrát ve stylu pirátském.. Opravdu se jim to 

podařilo. Letos odchází z MŠ 13 předškoláků 

V době od posledního setkání v únanovských novinkách proběhla v MŠ spousta akcí a aktivit. 

Děti se zúčastnily pěvecké soutěže Únanovský slavíček, vynášely smrtku, prožily si 

Velikonoce, pálení čarodějnic. Jezdily do Znojma do divadla, divadlo přijelo i za mladšími 

dětmi do školky. Novinkou bylo pro děti sférické kino ve školce a návštěva paní doktorky se 

zábavnou první pomocí. V rámci Dne Země se děti zúčastnily Cyklodne ; Den dětí oslavily ve 

školce sladkou hostinou, pobavily se s kejklířem Vlastou. Taky si zabesedovaly s paní 

včelařkou z Mikulovic o významu včel v životě. Malovaly kraslice včelím voskem s p. 

Šťavovou Alenou. Nové občánky vítá každoročně do života šest předškoláků. Za velice 

důležitou pokládáme besedu se zástupcem Policie ČR. Velice podrobně vysvětlil bezpečné 

chování v silničním provozu a upozornil děti na nebezpečí, která na ně číhají na každém 

kroku; a poradil, jak se jim vyvarovat. 

Děti v I. oddělení si prožily 14 dní s praktikantkou Leničkou Šťavovou. Byla pro ně něco jako 

magnet, potřebovala by aspoň 20 rukou, aby se s ní mohly všechny děti vodit. Hrála si s nimi 

ve třídě i na zahradě, připravovala dětem úkoly.  

Co se nám nepodařilo? To byl Den rodiny - děti se těšily moc; vystoupení dětí ke svátku 

maminek a tatínků se podařilo; bohužel, počasí nám zhatilo zahradní soutěže, které si 

vymyslely děti pro své rodiče, a opékání „buřtíků“. Věříme, že se v příštím roce zadaří.  

Kladně je hodnocen ze strany MŠ i ZŠ projekt v rámci celorepublikového projektu „Celé 

Česko čte dětem“ školkový projekt Děti čtou dětem – školáci ze základní školy dochází 1x za 

měsíc číst dětem před „spaním“. Čtení rodičů dětem ve školce rovněž proběhlo s nadšením; 

rodiče požadují čtení opakovaně v roce. Samozřejmě vyhovíme. Z materiálních podmínek – 

byla provedena výměna brány do dvora jako bezbariérový přístup pro maminky s kočárky. 
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Byl zakoupený nový koberec k mladším dětem, lednička, plánuje se skříňka na pyžamka do 

lehárny mladších dětí. To všechno díky obecnímu úřadu. 

Velice pěkným celoročním projektem je setkávání s ponožkou Boženkou – „Les ve školce 

aneb školka v lese“. Děti poznávají zvířátka, jak se chovat v lese, jak chránit přírodu, plnily 

úkoly, vymalovánky. Celkem čtyři setkání – třikrát ve školce, jedenkrát pěší výlet za 

ponožkou Boženkou do Losolos (nejúžasnější vyžití pro děti). Cesta k přírodě a k péči o ni je 

dětem otevřená. Těšíme se na další setkávání. 

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, hlavně pedagogickým 

pracovnicím v I. oddělení děkuji za každodenní trpělivost s dětmi, které nastupovaly během 

roku. Učitelkám ve II. oddělení za přípravu předškoláků.  

Všem přeji sluníčkové a klidné prázdniny. 

 

                                                           Za kolektiv mateřské školy Balíková Vlasta, učitelka MŠ  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – základní škola 

 

Září 2017 

Na prahu školního roku 2017/2018 
           

          Úderem osmé hodiny jsme v pondělí 4. září ve školní tělocvičně zahájili nový školní 

rok. Když jsem v jednom z předchozích zářijových příspěvků psal o tom, že byla naše 

tělocvična při slavnostním zahájení školního roku hodně zaplněná a pan starosta si dělal 

legraci, že se nám prvňáčci nevejdou do jedné řady, netušil jsem, že by se to opravdu mohlo 

stát. Letos jsme totiž mezi sebe vítali rekordních osmnáct žáků prvního ročníku a k dnešnímu 

dni se jich ve třídě každé ráno schází dokonce dvacet. To znamená, že počet žáků dospěl 

k číslu 73 a přiblížili jsme se na dosah maximální kapacitě školy, která představuje 80 žáků. 

Školní družina musela dokonce některé zájemce odmítnout, protože obě oddělení po třiceti 

dětech jsou beznadějně zaplněna. To klade velké nároky na zaměstnance školy a vyžaduje 

promyšlenou organizaci výuky a stravování. Aby vše řádně fungovalo, musí všichni 

respektovat nastavená pravidla a postupy. Posílili jsme také náš pedagogický tým o slečnu 

Vlčkovou, která bude pracovat jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Moc nás těší zájem 

rodičů o naši školu a uděláme všechno pro to, abychom je nezklamali. Na druhé straně je ale 

jisté, že bez vzájemné spolupráce a oboustranného respektu by to nešlo.  

          Na první pohled to vypadá, že se v současnosti všechno točí jenom kolem učitelských 

platů. Ano, je pravdou, že jsou pedagogové ale i provozní zaměstnanci ve školství doposud 

placeni poněkud hůře. Je moc smutné a demotivující, když si učitelé přečtou, že je jejich plat 

ve srovnání s průměrnými platy kolegů ze všech 28 zemí Evropské unie nejnižší. Když 

k tomu ještě přidáme nesystematičnost státu v řízení školství, vzrůstající nechuť dětí se 
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vzdělávat a přístup některých rodičů, je až s podivem, že je stále tolik pedagogů, kteří se své 

práci věnují naplno a obětují i svůj volný čas tomu, aby jejich svěřenci dosáhli co nejlepších 

výsledků. Zatím vše jakoby funguje, ale jestli se o školství zajímáte více, jistě víte, že začíná 

být učitelů nedostatek, takže pokud se věci nepohnou kupředu, může se stát, že přeplněné 

třídy nebude mít kdo učit a rodiče si budou muset za vzdělání svých dětí zaplatit 

v soukromých školách. Snad se ale těmto chmurným scénářům vyhneme. 

          Jsem moc rád, že únanovští zastupitelé svou podporu vzdělávání deklarují nejen ve 

volebních programech, ale podporují naši málotřídní školu systematicky a dlouhodobě. 

Nemusíme tak řešit zásadní provozní problémy a můžeme se věnovat dětem. V loňském roce 

jsme všechny třídy zásadně zmodernizovali, takže o letošních prázdninách došlo také na 

pedagogy. Přeji všem kolegyním, aby se jim v nové sborovně líbilo. V letošním roce nás čeká 

další významná událost. Pokud vše dopadne podle plánu, měli bychom mít po příštích 

prázdninách k dispozici zásadně upravený školní dvůr s hřištěm, pergolou, prolézačkami 

a bylinkovou zahradou. Už se na to všichni moc těšíme a předem děkujeme. 

          Zatím jsme ale teprve na začátku školního roku. Prvňáčci začínají číst a psát první 

číslice a písmena, zvykat si na pravidelnou přípravu a plnění školních povinností. Ostatní 

nejprve opakují důležité učivo z minulého ročníku, aby měli na co navázat. I nástěnky na 

chodbách s prvními zdařilými pracemi svědčí o tom, že se už ve škole pracuje naplno.  

          Do nového školního roku přeji všem našim žákům hodně úspěchů a radosti z učení, 

rodičům, pedagogům a provozním zaměstnancům školy zase hodně trpělivosti. Na nás všech 

záleží, jestli jednou budeme na školní rok 2017/2018 rádi vzpomínat. 

 

                                                                                                         Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                                               Mgr. Rostislav Koc 

 

 

 
 

Zahájení školního roku 2017 - 2018 
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Prosinec 2017 

Ohlédnutí za 1. čtvrtletím školního roku 2017/ 2018 
 

Od zahájení školního roku uplynulo už pár měsíců. Naši prvňáčci umí počítat a čtou ve 

slabikáři. Ten dostali v listopadu a už se určitě těší na své první knížky, které možná dostanou 

pod vánoční stromeček od Ježíška. Ty budou s radostí předčítat svým sourozencům, rodičům  

i prarodičům. 

     Naše škola od září 2017 pokračuje v několika projektech, jako je Ovoce a zelenina do škol, 

Recyklohraní a soutěžíme s Panem Popelou. Nově dostávají naši žáci zdarma každý týden 

krabičku neochuceného mléka z projektu Mléko do škol. 

Cílem projektů je nejen zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a neochuceného mléka, ale také 

poukázat na správné stravovací návyky ve výživě dětí školního věku. Správnou výživou 

můžeme bojovat proti mnoha civilizačním chorobám, zejména proti obezitě dětí, ale také proti 

srdečním chorobám zejména v pozdějším věku žáků. 

V dalších projektech vedeme žáky k uvědomění si správných postojů ve vztahu k přírodě, 

k životnímu prostředí obce, k předcházení tvorby zbytečného odpadu a v neposlední řadě jeho 

správného třídění. 

V naší škole máme sběrné místo pro drobný elektroodpad „červenou popelnici“, kde můžete 

odevzdat již nefunkční či nepotřebný odpad jako jsou: různé ovladače, hračky na baterie, 

fény, kulmy, žehličky, tablety, mobilní telefony, radiobudíky, autorádia, meteostanice, 

nabíječky… dále vybité baterie = monočlánky a jako poslední to jsou LED žárovky, výbojky 

nebo úsporné kompaktní žárovky. 

Určitě víte, že dvakrát za školní rok můžete s dětmi odevzdat do sběrové soutěže s Panem 

Popelou starý papír a staré nepotřebné obnošené oblečení. Při listopadové sběrové soutěži 

jsme firmě FCC dodali 8 600 kg papíru, novin a časopisů. 

V květnu 2017 nám skončilo „SponZoorství“ chovu nejmenší pouštní lišky FENKA v ZOO 

Jihlava. V novém roce 2018 bychom opět rádi podpořili chov nějakého nového malého 

zvířátka v ZOO Jihlava. Uvidíme, které zvířátko si žáci hlasováním vyberou. 

Začátkem listopadu žáci 4. a 5. třídy kreslili výkresy do výtvarné soutěže „Národní památky 

města Znojma. Všechna dílka byla opravdu zdařilá. Matěj Konečný zaujal porotu a získal 

Čestné uznání starosty města Znojma. Do konce listopadu čtvrťáci kreslili zahrádky do 

soutěže vyhlášené Českým zahrádkářským svazem na téma „Zahrádka pro všechny 

generace“. Nyní musíme počkat do ledna 2018 na výsledky poroty. Se svými výrobky 

z pracovní výchovy se letos účastníme soutěže vyhlášené nadací SOVA. Informace o této 

nadaci a její činnosti najdete na www.nadacesova.cz . 

V tomto prvním čtvrtletí jsme s našimi žáky prožili hudební vystoupení pana Vojkůvky, 

se kterým jsme si všichni pěkně zazpívali a procvičili si své hudební vědomosti. Jeli jsme do 

brněnského divadla Radost na velmi pěkné představení dětského příběhu Mach a Šebestová. 

Další významnou kulturní akcí bylo zahájení adventu na návsi. Slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu obohatili svým vystoupením žáci naší základní školy.  Pásmo písniček 

a básniček připravili žáci pěveckého kroužku a žáci 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky 

Polákové. Nechyběly ani tradiční vlastnoručně vyráběné dárečky od dětí ze školní družiny. 

Tak jako každý školní rok si i letos připravila školní družina vánoční dílnu, na kterou se těší 

jak žáci, tak jejich maminky a dokonce i babičky, které rády tvoří se svými dětmi. 

Čtvrtá třída prožila třetí ročník novodobé tradice „Cesta Betlémského světla“ = poselství 

šíření předvánočního pokoje a míru. Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista je 

symbolem lásky, vánoční radosti a naděje. 

Celá škola byla v prosinci pohlcena prací a přípravami školního vánočního jarmarku. Každá 

třída se učila a přitom vyráběla výrobky a dekorace k prodeji i výzdobě prostor školy. 

http://www.nadacesova.cz/
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Kalendářní rok je u konce, a proto mi dovolte, abych vám jménem svým, ale také jménem 

všech zaměstnanců ZŠ i našich žáků popřála: Šťastné a požehnané vánoční svátky plné lásky 
a rodinné pohody. Do nového roku 2018 vstupte plni optimizmu, síly a chuti přijímat 
životní výzvy. Těšte se pevnému zdraví a mnoha osobním i pracovním úspěchům. 
Mgr. Věra Jantošová 
 

 
 

Mikulášská nadílka 2017 

Březen 2018 

Jarní zprávy ze základní školy 

 
Je to teprve pár týdnů, kdy končil příspěvek do Únanovských novinek přáním krásných 

Vánoc a úspěšného nového roku, a už nám na okna ťukají Velikonoce. 

I v naší škole běží čas velmi rychle. Po odpočinku o vánočních prázdninách bylo potřeba 

řádně zabrat v učení, aby dopadlo co nejlépe pololetní vysvědčení. Snažení se vyplatilo, 

protože většina žáků určitě byla se svými výsledky spokojena. A kromě pěkného vysvědčení 

dostali ještě několik krásných odměn.  

Hned následující den jsme ve škole uspořádali parádní maškarní karneval. Za masky se 

převlékli úplně všichni a společně jsme zažili spoustu zábavy a soutěží. Nechyběla ani bohatá 

tombola a již tradiční pochování basy, které jsme důkladně oplakali. Všem rodičům děkujeme 

za příspěvky do tomboly. 

Krátce před koncem prvního pololetí navštívili žáci 5. třídy ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích, 

aby se zúčastnili Dne soutěží a her. Pro žáky tam byl nachystaný atraktivní program, v rámci 

kterého si mohli změřit své síly a vědomosti s žáky ostatních škol. Několik našich žáků bylo 

oceněno za své výkony diplomy. Páťáci se ale nejeli do přímětické školy jenom pobavit. Čas 
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vyměřený k docházce do naší školy se už nezadržitelně krátí a oni si potřebují vybrat tu 

nejvhodnější školu, kde budou pokračovat ve školní docházce. Velmi potěšující je, že jsou 

mezi žáky 5. třídy čtyři tak výborní žáci, že se budou ucházet o místo na víceletém gymnáziu. 

Budeme jim držet palce, ať se jim daří při přijímacích zkouškách. 

S některými dětmi se tedy zanedlouho rozloučíme, ale naštěstí se můžeme těšit na další. Od 

října chodí do předškolního kroužku třináct malých žáčků předškoláčků a nadšeně se 

připravují na svůj velký den, kdy překročí práh školy již jako školáci. Svou připravenost nám 

přijdou ukázat 4. dubna, kdy se bude konat zápis do 1. třídy. 

Kromě krásných nadstandardně vybavených tříd, odborné výuky v malých třídních 

kolektivech a bohaté dotaci na školní potřeby a pomůcky, se mohou žáci těšit i na další 

aktivity, které jim každoročně zprostředkováváme a umožňujeme. Již druhý rok tak od února 

do dubna jezdíme do plavecké školy Aqua Start ve Znojmě. Z kapacitních důvodů se letos 

výcviku nezúčastňují žáci 1. třídy. Starší žáci ze 4. a 5. třídy také každoročně absolvují sérii 

lekcí dopravní výchovy ve spolupráci s Centrem pro silniční dopravu s.p.o. Své pěvecké 

umění děti předvedly a zasoutěžily si společně s dětmi z MŠ na pěvecké soutěži Únanovský 

slavíček. A že děti zpívají opravdu velmi pěkně se přesvědčil i dudák ze Strakonic, který nás 

opět navštívil se svým hudebně výchovným pořadem. Výtvarně nadaní žáci se pravidelně 

zúčastňují zasíláním pěkných výkresů do výtvarných soutěží. Letos jsme se tak zúčastnili 

výtvarné soutěže Toulky přírodou, kterou vyhlásil NP Podyjí, mezinárodní soutěže Lidice 

2018 a soutěže Plavba po vodě, kde organizátorem je Povodí Moravy, Brno.  

Všichni jistě s velikou radostí přivítali první již opravdu jarní teplé sluneční paprsky, možná 

jen někteří žáci by přece jen raději viděli na teploměru menší teplotu. Moc se totiž těší na 

lyžařský kurs, který pro ně připravila p. učitelka Lenka Brdová. Tak snad bude v Kunčicích 

ještě dost sněhu, aby si děti pořádně lyžování užily. 

V nejbližší době nás ještě čeká účast v mezinárodní soutěži Matematický klokan a dětmi 

i rodiči oblíbená Velikonoční dílna.  

 

Za žáky a zaměstnance ZŠ 

Mgr. Eva Poláková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecká soutěž Únanovský slavíček 
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Červen 2018 

Blíží se konec školního roku, a tak je na čase zrekapitulovat druhé pololetí. První velká akce 

byl lyžařský kurz, který ač na konci března měl výborné sněhové podmínky. Všechny děti se 

naučily lyžovat, nepotkalo nás žádné zranění a lyžaři se již těší na další sezonu. 

A následoval den zápisu do prvního ročníku, který patří na všech školách k těm 

nejvýznamnějším. U nás ve škole se budoucí prvňáčci zápisu nemusí obávat, protože se 

s učiteli již dobře znají z kroužku pro předškoláky. Samotný zápis byl tedy spíše přátelský 

pohovor, děti hravě zvládly odpovědět na otázky, zazpívat či zarecitovat a splnit nachystané 

úkoly. Za odměnu a také na památku si odnesly vlastnoručně podepsaný arch se svou prací 

a obrázkem a malý dáreček, který pro ně vyrobili žáci ze školní družiny. Věříme, že se děti do 

školy těší a oproti starším školákům se dokonce těší na konec prázdnin a své první krůčky ve 

škole. 

Ve velmi teplém dni jsme oslavili Den Země, který je věnovaný planetě Zemi a každoročně 

se koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při 

oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. Dnes si tímto svátkem 

připomínáme, jak moc si musíme přírodu chránit před negativními dopady lidské činnosti. 

Tento den jsme se společně vydali na hřiště u koupaliště, kde na děti čekalo 8 stanovišť 

s úkoly: Poznáš jarní květinu, Černá skládka, Krmení ptáčků, Na sběrném dvoře, Já 

s písničkou jdu jako ptáček, Život stromů, Kniha ohrožených druhů, Kimova hra, 

Losolosy, které se staly Vida parkem připraveným p. Wieznerem. Zde jsme poznávali 

přírodniny všemi smysly (poznávání bylinek, chůze bosky po přírodninách, lezecká dráha, 

přiřazování větviček ke správnému kmenu, vyrábění dřevěných medailí s potiskem 

a špekáčky). 

Další pravidelnou jarní akcí, které se tradičně účastní naše škola je Mc Donald´s Cup, největší  

fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně základních škol. Ve dvou věkových kategoriích se do 

turnaje zapojují chlapci i děvčata ve věku 6-11 let z více než čtyř tisíc základních škol České 

republiky. Letošního 21. ročníku této fotbalové soutěže se opět zúčastnila i naše škola. 

Družstvo, složené z žáků 4. a 5. ročníku, přijelo 26. dubna do Přímětic změřit své síly s týmy - 

Jevišovic, Mikulovic a Přímětic. Naši chlapci se umístili na 3. místě. K postupu do okresního 

kola to sice nestačilo, ale přesto patří všem fotbalistům velké poděkování za reprezentaci naší 

školy. 

Škola není jen místem pro získávání nových vědomostí a dovedností. Je to každodenní 

setkávání se spolužáky, je důležitá součinnost celé třídy, umět spolupracovat, naslouchat 

ostatním a zdravě prosadit svůj názor. Toto vše a k tomu spoustu zábavy a her zažili třeťáci na 

škole v přírodě. 

Podařilo se úspěšně dokončit dlouhodobější dovednostní kurzy Dopravní výchovy pro 4. a 5. 

ročník cyklodnem s Cykloklubem Kučera a kurz plavání. 

Kosmickou rychlostí se blíží konec školního roku. Nesmíme ale zapomenout na Den dětí. Den 

dětí se ve škole slavil ve spolupráci s firmou Lesy České republiky. Její zaměstnanci připravili 

poznávací soutěže přímo z lesa tak hustého, že se ztratily i parohy jelena dvanácteráka. 

Naštěstí se po strastiplném hledání našly v blízkém houští.  

Milým dárkem k svátku bylo pro děti vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše, který nás svými 

kousky zaujal i pobavil. 

Na závěr školního roku nás ještě čeká výlet za krásami hlavního města Prahy, návštěva 

divadelního představení Pipi Dlouhá punčocha v Brně, návštěva záchranné služby ve Znojmě 

a to nedůležitější, rozloučení s páťáky a jejich vypuštění do světa. 

A už hurá na prázdniny.                                                   

                                                                                                         Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                                                Mgr. Lenka Brdová 
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Den Země 


