
Základní škola a Mateřská škola, Únanov, 

 příspěvková organizace, okres Znojmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY   

 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpracoval: 

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 

 
Č. j.: ZSUN/257/2022 

 



 2 

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

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

ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Všechny uvedené údaje se vztahují k 31. 8. 2022, 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, pověřená vedením MŠ 

Lenka Kocová, pověřena vedením ŠD 

Marie Kovářová, pověřená vedením ŠJ 

a MŠ-výdejny 

Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty 

žáků k 30. 9. 2021 

Třída Třídní učitel Počet žáků 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Mgr. Rostislav Koc 

Mgr. Jana Tůmová 

Mgr. Věra Jantošová 

Mgr. Eva Poláková 

Mgr. Petra Fialová 

11 

8 

11 

12 

18 

Netřídní učitelé Mgr. Ivana Žlabová  

Mgr. et Mgr. Jana Benešová (speciální pedagog) 

Mgr. Jaroslav Laštovička (výuka Náboženství) 

Školní družina Lenka Kocová - 1. oddělení 

Jiřina Klašková - 2. oddělení 

Provozní zaměstnanci ZŠ Libuše Měchurová - školnice, domovnice 

Mateřská škola - stav k 30. 9. 2021 

 
Třída Učitelky Počet dětí 

I. 

 

II. 

 

Zdeňka Vybíralová 

Marie Vlčková 

Olga Divišová 

Vlasta Balíková 

21 

 

24 

 

Asistent pedagoga v MŠ Irena Wieznerová 

Provozní zaměstnanci MŠ Marie Stehlíková - školnice, domovnice 

Školní jídelna Marie Kovářová - vedoucí školní jídelny 

Jana Hamzová - kuchařka 

Jana Hlávková - výdej stravy v MŠ, pomocná kuch. 

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 
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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 45 22,50 11,25 (k 30. 09. 2021) 

1. stupeň ZŠ 5 60 12,00 11,38 (k 31. 03. 2022)                      

Školní družina 2 42 21,00 26,43 (k 31. 10. 2021) 

Školní jídelna-

výdejna MŠ 
x 46 x (k 31. 10. 2021) 

Školní jídelna ZŠ x 58 x (k 31. 10. 2021) 

 
 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 6 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

2 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Víceúčelový areál u školy s hřištěm, 

pískovištěm, průlezkami a pítkem. 

Vyvýšené záhony na pěstování bylinek, 

zeleniny a květin 

Sportovní zařízení Tělocvična, víceúčelové hřiště v areálu u 

koupaliště, koupaliště, park u koupaliště 

Dílny a pozemky Pozemek za školou pro pěstitelské práce 

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 
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také vybavena moderními cvičebními a 

rehabilitačními pomůckami (relaxační 

podložky, míče, bossu, gymnastický 

koberec). Vybavení je průběžně 

modernizováno. 

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

škola, s.r.o., Nová škola – DUHA s.r.o., 

ALTER, Oxford University Press, TAKTIK 

s.r.o., učební materiály na procvičování učiva 

(portály datakabinet.cz, rvp.cz aj.) 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Schémata k výuce, mikroskop, názorné 

pomůcky, didaktické hry, ozvučovací 

technika, sušáky na výkresy. Pomůcky jsou 

průběžně doplňovány a modernizovány. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Televizory (2) - ŠD1,ŠD2, přehrávače BLU-

RAY - ŠD1, ŠD2, audio přehrávače, kamera, 

fotoaparáty, PC žákovské (7), notebooky 

žákovské (5), PC ALL in ONE žákovské (4), 

tablety žákovské (3), notebooky pedagogické 

(8), PC provozní (2), 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. 2022 Martina Hotová - zastupuje rodiče 

Mgr. Jana Vybíralová - zastupuje rodiče 

Bc. Josef Kovář - zastupuje zřizovatele 

MVDr. Štěpánka Illková - zastupuje 

zřizovatele 

Mgr. Petra Fialová - zastupuje pedagogy  

Mgr. Eva Poláková – zastupuje pedagogy  

 

 

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, 

v platném znění 
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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 19 osob 

Počet učitelů ZŠ 7 osob (z toho 1 na rodičovské dovolené) 

Počet vychovatelů ŠD 2 osoby  

Počet učitelek MŠ 4 osoby  

Počet asistentů pedagoga 1 osoba 

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. 2021) 

 

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 

6. 

učitelka ZŠ 
rodičovská 

dovolená 
VŠ 

učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

speciální pedagog 0,091 VŠ 
Speciální 

pedagogika 

7. učitelka ZŠ 0,273 VŠ 

učitelství všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

8. vychovatelka ŠD 1,00 středoškolské vychovatelství 

9. vychovatelka ŠD 0,589 středoškolské vychovatelství 

10. učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

11.  učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

12. učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

13. učitelka MŠ 1,00 středoškolské předškolní výchova 

14. asistent pedagoga 0,5 středoškolské 
studium pro 

asistenty pedagoga 
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 1. 9. 2021) 

 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 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 2 0 3 1 5 0 3 0 0 1 13 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících (k 1. 9. 2021) 

 

Správní zaměstnanci 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 2022 – 2023 

 

 

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 1 13 

 

 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
I přes komplikace, které nám způsobovala pokračující virová pandemie, se podařilo cíle 

školního vzdělávacího programu naplňovat. Výuka probíhala v souladu s obecnými cíli a 

zásadami vzdělávání, pedagogy byla přijatelně nastavena vhodnost a přiměřenost cílů výuky 

s ohledem na aktuální stav tříd. Vyučující respektovali individuální vzdělávací potřeby žáků, 

stanovovali konkrétní cíle ve výuce a zajišťovali návaznost probraného učiva na předchozí 

témata. Tímto postupem se nám dařilo naplňovat dosahování klíčových kompetencí a 

očekávaných výstupů. 

Škola se zapojila do projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. To nám 

umožnilo poskytnout individuální podporu žákům, u kterých se projevovaly problémy se 

zvládnutím učiva.   
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. pololetí 2021/2022 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 11 5 11 0 0 0 

2. ročník 8 5 8 0 0 0 

3. ročník 11 6 10 1 0 0 

4. ročník  12 9 12 0 0 0 

5. ročník 18 9 14 4 0 0 

Celkem 60 34 55 5 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 1. pololetí 2021/2022      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 11 0 0 1 0 0 

2. ročník 8 0 0 0 0 0 

3. ročník 11 0 0 0 0 0 

4. ročník  12 0 0 0 0 0 

5. ročník 18 0 0 0 0 0 

Celkem 60 0 0 1 0 0 

 

 

Přehled o prospěchu – 2. pololetí 2021/2022 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 11 5 10 1 0 0 

2. ročník 8 5 8 0 0 0 

3. ročník 11 6 10 1 0 0 

4. ročník  12 9 12 0 0 0 

5. ročník 18 9 12 6 0 0 

Celkem 60 34 52 8 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 2. pololetí 2021/2022      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 11 0 0 0 1 0 

2. ročník 8 0 0 0 0 0 

3. ročník 11 0 0 0 0 0 

4. ročník  12 0 0 0 0 0 

5. ročník 18 0 0 0 0 0 

Celkem 60 0 0 0 1 0 
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6.2 Údaje o zameškaných hodinách – 1. + 2. pololetí 2021/2022 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 2 534 42,23 0 0 

2. pololetí 1 937 32,28 0 0 

 

 

6.3 Údaje o žácích integrovaných v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení: 

 

Druh postižení  Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

Se závažnými vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

Souběžně postiženi více vadami 0 

Se závažnými vývojovými poruchami učení 4 

Se závažnými vývojovými poruchami chování 0 

 

 

 

Pozn.: Stav k 31. 3. 2022 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2021/2022 

 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tůmová 

Podmínky školy:  K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré    

                               podmínky.  

  

 
1. ÚVOD 

 
Minimální preventivní program byl realizován podle strategie prevence, která vychází 

z pokynů MŠMT ČR. 

Byl 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 příznivé ovlivňování klimatu 

školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni, na vzájemnou komunikaci a 

spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičů.  
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2. HODNOCENÍ CÍLŮ 

 

 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.  

 Usilovali jsme o stmelování třídních kolektivů (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. 

 

 

3. 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). 

 

 

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 přispívající k cílům preventivního 

programu za školní rok 2021/2022: 

 

září: 

 Slavnostní zahájení školního roku 
 Vystoupení žáků pěveckého kroužku na setkání seniorů 
 Zahájení projektu Dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku pod vedením p. uč. Petra 

Vysočana (září-červen) 
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 říjen: 

 Zahájení činnosti zájmových kroužků (říjen – květen) 
 
listopad: 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 
 Hudební vystoupení Břetislava Vojkůvky 

 Zahájení adventu – vystoupení pěveckého kroužku při příležitosti rozsvěcení 

vánočního stromu 
  
prosinec: 

 Mikulášská nadílka 
 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 
 Vánoční besídka  

 

leden: 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 
  
únor: 

 Zahájení výuky plavání v Městských lázních ve Znojmě (březen - duben) 
 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 

  
březen: 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 
 Školní kolo matematické soutěže Klokan 

 
duben: 

 Noc s Andersenem – 3. ročník 
 Recyklohraní – výroba stolní hry – 3. ročník 
 McDonald’s Cup 2022 - okrskové kolo fotbalové soutěže 

 Den Země 22. 4. – projektový den v rámci tříd 
 
květen: 

 Adopce vakoveverky létavé (Zoo Jihlava) 
 Výlet do Zoo Jihlava 
 Sběr papíru 
 Účast v orientačním závodě pořádaném ZŠ a MŠ v Hlubokých Mašůvkách - IX. 

ročník Memoriálu Ctibora Čermáka 
 Program dopravní výchovy pro celou školu organizovaný Cyklo Kučera 
 Přespolní běh tříd „Pohoda run Únanov“ 
 Enviromentální program v NP Podyjí „Krajem ledňáčka“ – 3. ročník 
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 červen: 

 Vystoupení kejklíře Vlasty 
 Návštěva Městského divadla ve Znojmě 
 Mezinárodní den dětí – Návštěva kina 
 Ukončení projektu Dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku pod vedením p. uč. Petra 

Vysočana 
 Školní výlet – prohlídka města Znojma, Výstava v Louckém klášteře – Trnkova 

zahrada 
 Rozloučení s žáky 5. ročníku – vystoupení jednotlivých tříd 
 Společná návštěva koupaliště v Únanově 
 Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 

 

 

C) Přehled celoročních projektů a akcí přispívající k cílům preventivního programu za    

školní rok 2021/2022: 

 

 Projekt Ovoce a zelenina do škol - vytvoření správné výživy, prevence obezity 

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

výrobků  

 Třídění odpadu - sběr papíru, plastu, baterií 

 Účast ve výtvarných a sportovních soutěžích 

 

 

4. VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 

 

Jako každý rok škola nabídla široké spektrum aktivit pro vyplnění volného času žáků. 

Od října do května byly realizovány následující volnočasové aktivity – viz. tabulka. 

 

Název kroužku Určen pro Vedoucí Den Čas 

Pěvecký kroužek Vybrané žáky E. Poláková St 13.00 – 13.45 

Poznáváme svět 3. - 5. roč.  V. Jantošová Po 13.00 – 13.45 

Počítačový kroužek 3. – 4. roč.   R. Koc Pá 13.00 - 13.45 

Anglický jazyk 1. - 2. roč.  E. Poláková Út 13.30 - 14.00 

Přípravný kurz - předškoláci předškoláky P. Fialová Po 15.00 - 15.45 

Pohybové hry 1. - 2. roč. J. Klašková Čt 14.00 – 15.00 

Tvořivý kroužek ŠD 1. - 2. roč. L. Kocová Pá 14.00 – 15.00 

Míčové hry 3. - 5. roč. J. Tůmová Út 13.00 - 13.45 

 

Na volnočasových aktivitách se bohatě podílela i školní družina, nejen běžným denním 

programem, ale také kroužky, různými besedami, soutěžemi, akcemi pro rodiče s dětmi apod. 

 

 

5. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských 

knížek, webových stránek školy a třídních schůzek. Na třídních schůzkách jsou informováni o 
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prospěchu a chování svých dětí. K řešení aktuálních problémů mají 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, školní 

akademie apod. 

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

V tomto školním roce se metodik prevence zúčastňoval pracovních schůzek metodiků 

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

 

 

7. VÝSKYT SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Během celého školního roku byly mapovány rizikové jevy v jednotlivých ročnících třídními 

učiteli. 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 

osobních konzultací. 

V prvním pololetí byla udělena dvěma žákům prvního ročníku napomenutí třídního učitele. U 

jednoho z nich došlo ke zlepšení chování, u druhého nikoli. Byl tedy ve druhém pololetí 

klasifikován sníženou známkou z chování. 

 

 

8. ZÁVĚR 

 

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

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Tůmová 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Škola každoročně sestavuje plán DVPP, který vychází z ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 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: 

 

Pracovníci MŠ 

 

Učitelky studovaly odbornou a metodickou literaturu, časopis Informatorium 3 - 8 a poznatky 

využívaly ve své práci s dětmi a při konzultacích se zákonnými zástupci.  
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Webináře: 

19. 11. 2021 – Vlčková Marie, Divišová Olga 

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má mateřská škola 

postavit… /lektorka: Mgr. Pavlína Miltová/ 

 

26. 1. 2022 – Vybíralová Zdeňka, Divišová Olga 

Pedagogická diagnostika v MŠ a přípravných třídách  

/lektorka: Ing. Renata Kocurková 

 

15. 2. 2022 – Vlčková Marie, Balíková Vlasta 

Ať není plánování noční můrou pedagoga /lektorka: Mgr. Hana Švejdová/ 

 

3. 3. 2022 – Balíková Vlasta 

Hospitace a hodnotící pohovory v praxi MŠ – rizika, možnosti, limity 

/lektorka: Mgr. Lenka Polášková/ 

 

Záměr: 

- prohlubovat znalosti RVP PV a využít jich spolu s analýzou současného ŠVP 

k aktualizaci programu na další rok, který bude zásadním materiálem pro 

pedagogickou práci 

- na základě analýzy zájmů a potřeb pedagogů a na základě nabídky uskutečnit taková 

školení, která budou přínosná pro další rozvoj a posun pedagogické práce 

 

 

Pracovníci ZŠ 

 

Datum Název Rozsah Forma Účastníci 

11. 10. 2021 
PHmaxy a další finanční výkazy 

pro rok 2022 
2 hodiny prezenčně Koc 

14. 10. 2021 
Povinnosti zaměstnavatele při 

evidenci pracovní doby 
5 hodin prezenčně Koc 

19. 11. 2021 
Školení vedoucích zaměstnanců PO 

a BOZP 
 On-line Kocová 

7. 12. 2021 Výchova bez trestů 4 hodiny On-line Koc 

9. 3. 2022 
Seminář pro pracovníky ŠJ 

v oblasti hygieny potravin 
2 hodiny On-line 

Kovářová 

Hamzová 

25. 8. 2022 
Pestrá strava a nutriční doporučení 

pro děti MŠ a ZŠ 
4 hodiny On-line Hlávková 

25. 8. 2022 Jak učit a naučit 2 hodiny On-line Fialová 

 
Pedagogičtí pracovníci využívali při výběru vhodných vzdělávacích akcí nabídku SSŠ Brno 

a dalších akreditovaných společností. Jejich nabídka byla ovlivněna mimořádnými opatřeními 

vlády z důvodu šíření nemoci COVID – 19. Prezenční semináře byly postupně nahrazovány 

online kurzy.   
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

9.1 Akce a aktivity mateřské školy  

 

Schůzka s rodiči 12. 4. 2021 

Logopedická depistáž 23. 9. 2021 

Divadlo ve školce 23. 9. 2021 

Výzdoba do zahrádky „Domečky“ (DÚ pro rodiče) září 2021 

Fotografování dětí 21. 10. 2021 

Hudební vystoupení Mgr. Břetislava Vojkůvky 2. 11. 2021 

Svatomartinský průvod 11. 11. 2021 

Vyrábění na dětský vánoční jarmark prosinec 2021 

Mikulášská nadílka 6. 12. 2021 

Divadlo ve školce „Kašpárkův svět“ 7. 12. 2021 

Advent se sestřičkou Františkou „Hvězda nad Betlémem“ 15. 12. 2021 

Prodejní výstava Chráněných dílen 6. 12. - 15. 12. 2021 

Vánoční pásmo v místním rozhlase 21. 12. 2021 

Vánoční nadílka 16. 12. 2021 

Návštěva jesliček v kostele 5. 1. 2022 

Tříkrálová koleda 6. 1. 2022 

Masopustní průvod po vesnici 25. 2. 2022 

Možná přijde i kouzelník 28. 2. 2022 

Beseda se včelaři z Mikulovic (Dobešovi) 23. 3. 2022 

Slavíček - školkové kolo 24. 3. 2022 

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ 1. 4. 2022 

Loučení se zimou - vynášení smrtky 4. 4. 2022 

Skořápkovník - zdobení vajíček - rodiče s dětmi duben 2022 

Velikonoce s panem farářem Martinem 11. 4. 2022 

Čarodějnický rej na zahradě 29. 4. 2022 

Čarodějnický týden - výrobky rodičů na výzdobu MŠ duben 2022 

Screeningové vyšetření očí 29. 4. 2022 

Fotografování dětí s jarní tematikou 8. 4. 2022 

Zápis do MŠ 3. 5. 2022 

Den matek 18. 5. 2022 

Cykloden 26. 5. 2022 

Den dětí ve školce na zahradě 1. 6. 2022 

Vítání občánků 5. 6. 2022 

Schůzka s rodičem a pracovnicemi rané péče v MŠ (dítě se SVP) 10. 5. 2022 

Den dětí s kejklířem Vlastou 7. 6. 2022 

Loučení s předškoláky 16. 6. 2022 

Beseda se zástupcem SDH p. Lukášem Tomáškem 27. 6. 2022 

Děti v kině 29. 6. 2022 

Účast předškoláků na divadelních představeních ve znojemském divadle 5x za rok 

Sběr baterií  celoročně 

Prodejní výstavky knížek celoročně 

Fond Sidus - charitativní sbírka na podporu dětských nemocnic 

Příspěvky do Únanovských novinek - čtvrtletně 
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9.2 Akce a aktivity základní školy a školní družiny 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 1. 9. 2021 

Výroba dárků na setkání se seniory (ŠD) září 2021 

Dopravní výchova s BESIPEM pro 4. ročník - 1. lekce 16. 9. 2021 

Výstavka podzimních darů přírody  od 16. 9. 2021 

Třídní schůzka s rodiči 1. ročníku 21. 9. 2021 

Vystoupení žáků na setkání se seniory 24. 9. 2021 

Hudební vystoupení Mgr. Břetislava Vojkůvky 2. 11. 2021 

Dopravní výchova s BESIPEM pro 4. ročník - 2. lekce 4. 11. 2021 

1. návštěva MD ve Znojmě (Velké dobrodružství malého brouka) 12. 11. 2021 

Třídní schůzky s rodiči 18. 11. 2021 

Zahájení adventu na návsi 29. 11. 2021 

Vánoční jarmark 29. 11. 2021 

Fotografování 1. a 2. třídy do Znojemských listů 2. 12. 2021 

2. návštěva MD ve Znojmě (O princezně, která ráčkovala) 3. 12. 2021 

Mikulášská nadílka ve škola 3. 12. 2021 

Vánoční nadílka ve ŠD 20. 12. 2021 

Vánoční besídky ve třídách 22. 12. 2021 

Dopravní výchova s BESIPEM pro 4. ročník - 3. lekce 6. 1. 2022 

3. návštěva MD ve Znojmě (Princezna se zlatou hvězdou na čele) 7. 1. 2022 

Třídní schůzky s rodiči 27. 1. 2022 

Účast ve výtvarné soutěži Příroda kolem nás (Národní park Podyjí) jaro 2022 

Návštěva únanovské knihovny (ŠD) 14. 2. 2022 

4. návštěva Městského divadla ve Znojmě (Zlatovláska) 18. 2. 2022 

Masopustní karneval (ŠD) 24. 2. 2022 

Ovoce a zelenina do škol - projektový den 25. 2. 2022 

Plavecký výcvik žáků (5 lekcí) březen - duben 2022 

Účast ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří  

Účast ve výtvarné soutěži Voda čaruje (PMO Brno)  

Dopravní výchova s BESIPEM pro 4. ročník - 4. lekce 3. 3. 2022 

Matematický klokan 2022 18. 3. 2022 

Adopce zvířátka v ZOO Jihlava (vakoveverka) na 1 rok 

5. návštěva MD ve Znojmě (Sněhová královna v ledovém království) 25. 3. 2022 

Výroba dárků k zápisu do prvního ročníku (ŠD) duben 2022 

Návštěva předškoláků v 1. třídě 1. 4. 2022 

Noc s Andersenem (3. třída) - přespání ve škole 4. 4. 2022 

Zápis do prvního ročníku 4. 4. 2022 

Mc Donald’s CUP (fotbalový turnaj) - 5. ročník - okrskové kolo 21. 4. 2022 

Třídní schůzky s rodiči 21. 4. 2022 

Den Země (projektový den) 22. 4. 2022 

Pohoda Run Únanov (běžecká soutěž) - účast několika záků 23. 4. 2022 

Výroba dárků pro maminky (ŠD) květen 2022 

Dopravní výchova s BESIPEM pro 4. ročník - 5. lekce (praktická část) 5. 5. 2022 

Školní výlet do ZOO Jihlava s edukačním programem 10. 5. 2022 
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Sběrová soutěž (papír)  19. 5. 2022 

Účast na orientačním závodě - IX. ročník Memoriálu Ctibora Čermáka v Hlubokých 

Mašůvkách 20. 5. 2022 

Focení tříd 25. 5. 2022 

Cykloden s Cykloklubem Znojmo (preventivní program)  26. 5. 2022 

Běžecká soutěž žáků 26. 5. 2022 

Návštěva kina ve Znojmě ke Dni dětí (Velký červený pes) 1. 6. 2022 

6. návštěva MD ve Znojmě (Pohádka o Liazce) 3. 6. 2022 

Vystoupení kejklíře Jonáše 7. 6. 2022 

Školní výlet do Znojma - návštěva interaktivní výstavy Trnkova zahrada 15. 6. 2022 

Školní akademie + loučení s absolventy 27. 6. 2022 

Ukončení školního roku 30. 6. 2022 

Příspěvky do Únanovských novinek - čtvrtletně  

Celoročně - sběrné místo elektroodpadu, baterií, použitého potravinářského oleje 

 

9.3 Účast v soutěžích 

 

 Mezinárodní matematická soutěž Matematický KLOKAN (2. – 5. ročník) 

 Celostátní soutěž Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

 Mc Donal’s CUP - největší školní fotbalový turnaj v Česku 

 

VV soutěže školního roku 2021/2022 

 

1. Čarovné barvy země - vernisáž Brno - říjen 2021 – obraz „Obří hlava“ – v letošním 

roce se dostal do nominace a nakonec získal 1. místo 

2. Cena z výtvarné soutěže "Voda štětcem a básní" – Barvy vody, PMO Brno 2021 – září  

a prosinec 2021-  Nela Hlávková si převzala cenu a ostatní soutěžící malou odměnu 

jako poděkování, že se soutěže zúčastnili. 

3. 22. ročník výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“ – leden 2022 – ani letošní školní rok 

jsme nezískali žádné ocenění ve velké konkurenci. Účastnili se žáci 3., 4., a 5. třídy. 

4. Soutěž Mé toulky za zvěří - 20. ročník – únor 2022 - ani v této soutěži jsme letošní 

školní rok nezískali žádné ocenění. Účastnili se žáci 3., 4., a 5. třídy. 

5. Zahrada plná vitamínů - výtvarná soutěž – únor 2022 - účastnili se žáci 3., 4. třídy, 

nikdo nezískal ocenění poroty. 

6. Voda čaruje - PMO Brno 2022 – duben, červen 2022 - diplom a věcnou cenu získala 

Ludmila Vybíralová. Poděkování patří ale všem zúčastněným. Žáci kroužku 

„Poznáváme svět“ – 3., 4., a 5. třída. 

7. Obraz do Mikulčic - "Barvy země" duben 2022 – „Obří hlava“ - chlapci, „Májka a 

koniklece v naší vesnici“ – děvčata. Vyhodnocení a získání 1. a 3. místa v červnu 2022 

– žáci 3. třídy. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

 Listopad 2021 - elektronické šetření ČŠI - Podpora pohybových aktivit 

 

 23. 11. 2021 - 25. 11. 2021 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů. 

Zajišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

 

Závěry 

 

Vývoj školy 

- Od poslední inspekční činnosti změna na vedoucím pracovním místě ředitele 

školy a k postupné obměně pedagogického sboru. 

- V základní i mateřské škole výrazné zlepšení v materiální oblasti, dokončení 

rekonstrukce budov i školního hřiště. Zmodernizovaná zahrada mateřské školy 

s novými herními prvky. 

- Nárůst počtu dětí i žáků, a tím navýšení počtu pedagogických i 

nepedagogických pracovníků.  

 

Silné stránky 

- Spolupráce se zřizovatelem, sepětí s životem obce a cílené navazování 

vzájemných vstřícných vztahů se sociálními partnery pozitivně ovlivňuje 

vzdělávání žáků a dětí. 

- Rozmanitá nabídka volnočasových aktivit vede žáky k aktivnímu trávení 

volného času a prevenci rizikového chování. 

- Vkusné prostředí v prostorách školy podpořené prezentací výtvarných prací a 

pravidelnou účastí školy ve výtvarných soutěžích pozitivně rozvíjelo estetické 

vnímání žáků. 

- Otevřená, partnerská a pozitivně laděná vzájemná interakce mezi pedagogy a 

žáky vytváří bezpečné psychosociální prostředí pro kvalitní vzdělávání. 

- Kvalitní materiální zázemí se pozitivně odráží ve všech oblastech vzdělávání.  

 

Slabé stránky 

- Nedostatečná kontrola v mateřské škole ze strany ředitele, málo účinná 

opatření ve vztahu ke zjištěným provozním a bezpečnostním nedostatkům. 

- Nevýrazná diferenciace učiva vzhledem k individuálním potřebám, možnostem 

a schopnostem všech žáků a málo využívaná didaktická technika 

nepodporovaly efektivitu vzdělávání žáků. 

- Ojedinělé vedení žáků k sebehodnocení a nevyužívání vzájemného hodnocení. 

- Chybějící výstupy z pedagogické diagnostiky, která je vedená jen pro děti 

v povinném předškolním vzdělávání, neumožňovaly realizaci 

individualizované vzdělávací nabídky dle potřeb dětí. 

- Organizace dne v mateřské škole nepodporuje kvalitu a plynulost vzdělávání. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Častěji realizovat hospitační a kontrolní činnost v mateřské škole. 

- Ve výuce využívat více dostupnou didaktickou techniku a cíleně diferencovat 

vzdělávací obsah podle schopností, možností nejen žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
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- Vést žáky ve vyšší míře k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení, zaměřit se 

na shrnutí a hodnocení splnění cílů vyučovací hodiny. 

- Využívat pedagogickou diagnostiku k přípravě cílené vzdělávací nabídky 

činností pro vyrovnání nerovnoměrností ve vývoji všech dětí. 

 

 

 Květen 2022 - výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku - ČŠI  

                                     Průměrná úspěšnost žáků školy: Český jazyk - 84 % 

                                                                                          Matematika - 68 %      

                                                                   

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy v roce 2021 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

12. 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 nadále 

                                           zajišťovala firma Bovys, s.r.o.  

 

Mléko do škol - Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení   

                           stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu 

                           mléka pro zemědělce. 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. ročníku. 

 

 

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

učení 
 

Tento typ vzdělávání nenabízíme.  
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z jiných zdrojů 
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme byli zapojeni do projektu MAP v ORP Znojmo II, který 

financovalo MŠMT. V rámci tohoto projektu jsme se účastnili na Metodickém kabinetu 

školních družin a využili nabídku daru 3D tiskárny.    

 

 

15. 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.  

        Velmi se nám osvědčila spolupráce s Kulturní a sportovní komisí obce Únanov a také 

s místními spolky, jako jsou SDH Únanov a Myslivecký spolek Hubert. Ve školním roce 

2021/2022 jsme nadále využívali možnost spolupráce s Domovem pro seniory v Plavči. Naši 

žáci pravidelně poskytovali své výtvarné práce a výrobky ke zpestření prostředí v tomto 

zařízení. 

        Na dobré úrovni byla také spolupráce s okolními plně organizovanými školami, na které 

naši žáci po pátém ročníku přecházejí. V péči o žáky se zdravotním postižením a o nadané 

žáky stále využíváme služeb PPP ve Znojmě.  

        Pracovně lékařské služby máme již několik let smluvně zajištěny s MUDr. Jiřím 

Zemánkem ze Znojma. Stále využíváme poradenských a konzultačních služeb PaedDr. Jana 

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

        Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle potřeb školy a s ohledem na 

aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Vzhledem k průběhu pandemie COVID-19 jsme více 

využívali možnosti on-line seminářů. 

 

 

16. Závěr 
 

Školní rok 2021/2022 byl již třetí v řadě, který díky pokračující pandemii nemoci COVID-19 

probíhal nestandardně. Oproti předchozím rokům, kdy docházelo k celoplošnému zavírání 

škol, přešla vláda k metodě lokálního vyhlašování karantén na základě pravidelného testování 

žáků i zaměstnanců školy, což přinášelo velkou administrativní zátěž a opět výrazně 

ovlivňovalo průběh a výsledky vzdělávání. Z tohoto důvodu jsme přivítali možnost zapojení 

do Národního plánu doučování, který pomáhal negativní dopady zmírnit.    

Shodou okolností u nás v této nelehké době proběhla po čtrnácti letech (23. 11. 2021 - 25. 11. 

2021) komplexní inspekce ČŠI. Potěšilo nás, že kontrolní pracovnice nešetřily slovy chvály 

na naši práci a velmi oceňovaly výrazné pokroky, které škola docílila. V závěrečné zprávě 

také vyzdvihly kvalitu materiálního zajištění školy, která dle jejich hodnocení dokládá velmi 

dobré vztahy se zřizovatelem a jeho vstřícnost k potřebám školy, což velmi pozitivně 

ovlivňuje kvalitu vzdělávání.  

V závěru bych proto velmi rád poděkoval našemu zřizovateli - Obci Únanov a jejímu vedení 

v čele se starostou panem Mgr. Jindřichem Bulínem za péči, se kterou se o naši školu 

dlouhodobě starají. Moc si toho vážíme. 
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Poděkování patří také celému pedagogickému sboru, který i v náročných podmínkách dokázal 

udržet vysokou úroveň vzdělávání a v neposlední řadě i všem provozním zaměstnancům za 

poskytování kvalitního zázemí pro naši práci.  

Děkujeme také rodičům, kteří nám po celý školní rok pomáhali se vzděláváním dětí i všem 

žákům za poctivou celoroční práci.  

 

Společně jsme to zvládli.    

 

 

17. Přílohy 
 Zpráva o hospodaření školy za rok 2021 (Příloha č. 1) 

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

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

 Fotografie ze školních akcí (Příloha č. 4) 

 

 

 

 

V Únanově dne 1. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

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

 Mgr. Rostislav Koc 

 ředitel školy                                                          

      

 

 

 

 

 

                                                                         

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

 Bc. Josef Kovář 

 předseda školské rady 
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Příloha č. 1 

 
 

 

 

 



 23 
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Příloha č. 2 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – mateřská škola 

 
 

Září 2021 

 

Z mateřské školy… 

Jak ten čas letí… Už je tady zase měsíc září a školky se otvírají. 

Většina dětí se určitě do mateřské školy těšila. Nové i ty starší. Nové děti jsou zvědavé, co je 

čeká, a starší děti se těší na své kamarády. 

Letos děti přivítala školka krásnými obrázky na stěnách schodiště, v chodbách a na dvorku. 

Také novými hračkami. A nesmím zapomenout na posilu kolektivu – paní asistentku, která 

bude nápomocná paní učitelkám u mladších dětí v jejich pedagogické práci. 

Co zůstává ve školce stejné, tak to jsou „školková“ pravidla. Pravidla vzájemného soužití ve 

školce tvoříme společně s dětmi. Samy děti přicházejí na to, co nebudeme dělat, aby se nám 

ve školce líbilo. Tak vznikají pravidla se symbolickými obrázky: srdíčkové pravidlo – 

neubližujeme si, pomáháme si, rozdělíme se o hračku; kytičkové pravidlo – umíme poprosit, 

poděkovat, pozdravit, rozloučit se, říct s dovolením; rybičkové – nekřičíme, neskáčeme si do 

řeči; sluníčkové – neodcházíme ze třídy, aniž bychom to oznámili paní učitelce; motýlkové - 

„nelítáme“ po třídě, po školce chodíme krokem. Nejdůležitější pravidlo ve školce je, že nic 

nesmí bolet. Ať je to po stránce fyzické, tak i psychické – nenadávat si, neurážet se, 

neposmívat se.  

U mladších dětí je zpočátku kladen důraz na upevňování společenských a hygienických 

návyků. Jsou to přece jen 2,5-3leté ratolesti. Ne každé má po ránu chuť přijít do třídy a hned 

pozdravit, a ještě se k tomu usmívat. Ale postupně, když zjistí, že se na něj paní učitelky a 

děti těší a usmívají, začne se i ono těšit a usmívat. A dokonce i samo pozdraví. 

Co je důležité? Stále cvičit oblékání. Paní učitelky rády pomůžou, ale když se dítěti podaří 

navléct na sebe aspoň jedno oblečení, i když třeba obráceně, tak z toho mají velkou radost. A 

cítí se hodně velcí. A samostatnost při jídle – sám se najíst, taky to někdy nejde. 

U předškoláků (děti starší 5 let) nastává povinné předškolní vzdělávání - taková „malá škola“. 

Budeme s dětmi pokračovat v každodenní přípravě na vstup do základní školy. Využívat 

rozmanité didaktické pomůcky na všestranný rozvoj a časopis Kuliferda. Každá absence 

dítěte musí být řádně omluvena v omluvném listě. Letos je 15 předškoláků. 

Děti každý týden prožívají ve školce jinak. V prvních týdnech se seznamují s prostředím 

školky a s novými kamarády, vypráví si o rodině; s nastávajícím podzimem se seznamují 

s plody a barvami podzimu, loučí se s odlétajícími ptáky, ukládají zvířátka k zimnímu spánku.  

Nezapomínáme ani na rodiče. I když letošní rok začínáme opět „domácím úkolem“, tak 

věříme, že se určitě budeme setkávat všichni dohromady častěji. 

Na začátku září jsme se s rodiči setkali na společné zahajovací schůzce. V rámci „domácího 

úkolu“ nám rodiče pomůžou vyzdobit venkovní zahrádku – letos, protože je období 

„kamínkování“, tak proč ne i v naší zahrádce – každý namaluje na větší kámen svůj domeček; 

rodiče se s úkolem vždycky velice pěkně popasují – už se těšíme; proběhne vánoční 

fotografování dětí; snad vyjde tradiční lampiónový průvod na sv. Martina; rozsvícení 

vánočního stromu a vánoční koledování. Budeme rádi, když se rodiče se svými dětmi 

nabízených akcí zúčastní. Čas strávený ve školce s maminkou nebo tatínkem je pro děti 

vzácný. Proto si ho vždycky obojí jaksepatří užívají. Chceme opět umožnit rodičům týden 

čtení pohádek dětem před odpoledním odpočinkem. 

V září přijede za dětmi divadlo s pohádkou „Když se čerti ženili“; paní logopedky vyzkouší, 

jak jsou na tom děti s výslovností, v listopadu je čeká „Malý muzikálek“, a předškoláci 
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začnou jezdit do znojemského divadla, v prosinci opět pohádka ve školce „Kašpárek v pekle“ 

a s vánočním programem potěší děti „Dudáci – Tryhuci“. A Ježíšek určitě taky přijde. 

Naším cílem je v prvé řadě, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně. Aby se těšily, co 

zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát. Rodičům přeji, aby ve 

školce našli důvěryhodné prostředí pro své dítě. 

Popřeji nejen těm „novým“ dětem, ale i těm stávajícím, ať si „školkové“ období prožijí, jak to 

nejlépe umí. Rovněž i kolegyním přeji co nejlepší pracovní podmínky a radost z dobře 

vykonané práce. 

Všem děkuji za dodržování hygienických opatření v mateřské škole. 

 

Za kolektiv mateřské školy                                                           Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

 

Prosinec 2021 

 

Okénko mateřské školy 

Už prožíváme období adventu a všechno je pořád trochu jinak než jsme si představovali a 

plánovali. Ale hlavní věc je, že se dětem ve školce líbí. I když většina mladších dětí jsou 

častěji nemocná. Takže adaptační období se jim neustále prodlužovalo. 

Dění ve školce teď často měníme, jak nám povoluje současná složitá situace. 

Jsme moc rádi za krásně vyzdobenou zahrádku domečky dětí, za namalovanou školku, za 

Mikulášovu družinu. Děti ji doplňují tradicemi – sv. Martin, adventní věneček a nakonec 

Betlém se svatou rodinou a třemi králi. Máme nejkrásnější zahrádku široko daleko, za což 

rodičům moc děkujeme. 

V září přijely za dětmi paní logopedky, pan fotograf s vánočním focením, divadlo Kašpárkův 

svět, ale poněvadž jeden z herců onemocněl, pomáhaly hrát pohádky děti. Byly součástí děje. 

Bavilo je to víc než jen koukat. 

„Malý muzikálek“ v podání Mgr. Vojkůvky z Brna se opět povedl, děti opět nadšeně 

pomáhaly. Tancovaly, zpívaly, napodobovaly. 

Jsme rádi, že jsme se mohli všichni setkat na Svatomartinském lampiónovém průvodu. Děti 

zazpívaly písničky, přednesly básničky o sv. Martinovi a podzimu. Martin přijel se svojí 

družinou. A ve školce čekalo všechny občerstvení. Maminky napekly výborné martinské 

rohlíčky. 

Předškoláci začali jezdit do divadla do Znojma. První pohádka „Jak se Honza učil čarovat“ 

děti velice pobavila. 

Adventní dobu ve školce prožíváme intenzivně – děti si vytváří adventní věnečky, zdobí 

svými výtvory celou školku, oživili jsme „prababiččinu světničku s píckou“. Připomněli jsme 

si draní peří. Hlavně si děti v každé třídě vytvořily adventní kalendář, ve kterém společně 

putují k Ježíškovi. Společně „zapalují“ adventní svíčky, připomínají si tradice – o sv. 

Barborce (rychlí větvičky třešně).  

Nejsilnější zážitek mají děti z návštěvy sv. Mikuláše – ale opět to zvládly – mladší děti 

zazpívaly společně písničky a starší děti už samy nebo s kamarádem přednesly připravenou 

básničku nebo zazpívaly písničku.  

Připomněli jsme si i sv. Ambrože (7. 12.), méně známá postava z dřívějších dob (nosil černou 

čapku se závojem přes obličej, dlouhou bílou košili, v levé ruce uzlíček se sladkostmi a 

v pravé ruce koště polepené bílým papírem, objevoval se u kostela, kde na něho děti hrdinsky 

pokřikovaly; záměrně ztrácel pamlsky, aby na ně děti nachytal).  

Pohádka ve školce „Když se čerti ženili“ z divadla „Kašpárkův svět“ se dětem moc líbila. 

Hlavně velké skoro půlmetrové marionety. A čerti jsou čerti!! 
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Společné vánoční koledování se, bohužel, neuskutečnilo; ale dětský jarmark opět 

samoobslužným prodejem ano. Rodiče byli opět tvořiví a poskytli svoje výrobky na jarmark 

do školky. Děti tak obdivovaly a nakupovaly nejen výrobky svých rodičů, ale i ostatních.  

A nejlepší na konec – zdobení stromečku, zpívání koled, vánoční hostina – děti si samy 

napekly perníčky, připravily sladké „jednohubky“. Po hostině se ozval zvoneček, který vždy 

oznamuje, že si Ježíšek cestu do naší školky našel. Dárky děti velice potěšily. Hned je 

všechny využily ke svým hrám. 

Bylo by škoda, aby písničky, básničky a vánoční koledy, které se děti naučily, zaznívaly jen 

v budově školky, tak jsme se rozhodli, aby také zazněly v celé vesnici.  

Určitě se všem ve vesnici vánoční přání z místního rozhlasu od dětí ze školky líbilo. 

Bez dobrého kolektivu, přátelské atmosféry a vzájemné podpory, kdy se můžeme jedna na 

druhou spolehnout, by toto všechno nešlo uskutečnit. Za to kolegyním děkuji. 

Všem, kteří nám pomáhají uskutečňovat školkové akce a aktivity, děkuji a přeji do nového 

roku 2022, ať se jim plní všechna jejich přání a sny; přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

 

Za kolektiv mateřské školy Únanov                                            Balíková Vlasta, učitelka MŠ    

 

 

 

Březen 2022 

 

Okénko mateřské školy… 

Začátek roku byl velice hezký…vyprávěli jsme si o Vánocích, popřáli do nového roku 

všechno pěkné, děti si hrály s novými hračkami. 

Podařilo se nám ještě naposled navštívit jesličky v kostele. Překvapil nás pan farář, který už 

na nás čekal s otevřenými dveřmi. Děti zazpívaly naposled vánoční koledy a povídaly si  

s panem farářem o narození Ježíška a o třech králích. Pan farář jim ukázal i kadidlo, které 

přivezli tři králové Ježíškovi. Moc děti pochválil, jak všechno věděly. 

S tříkrálovou koledou jsme se zastavili na obecním úřadu a v základní škole. Děti všem 

popřály šťastný nový rok. 

Opět nechybělo překvapení pro mladší děti ve školce. Starší děti si nacvičily další pohádku. 

Tentokrát „Stromeček v zimě“ – o tom, jak stromeček zachránil zvířátka před krutou Zimou. 

Děti velice rády hrají pohádky. A mají rády převleky. 

V lednu navštívili předškoláci další představení v divadle ve Znojmě  - pohádku Na 

kouzelném paloučku, co všechno se může na paloučku přihodit. S prvky černého divadla. 

Pak následovaly, jak jinak, dlouhé zimní radovánky, spojené hlavně s olympiádou. Té si děti 

užily – hrály hokej, lyžovaly, sjížděly slalom. Tvořily olympijskou vlajku, sportovce, vyrobily 

si lyže. Seznámily se také s pěti světadíly.  

A je tady období masopustu – dětmi velice oblíbená tradice a s ní spojené zvyky. Velká 

legrace, tancování, mlsání, masky, zpívání a hlavně průvod v maskách po vesnici. Ale nejprve 

šly děti požádat pana starostu o svolení k masopustnímu průvodu.  

 

„Milý pane starosto, 

my jsme se Vás přišli ptáti, zda-li masopustní průvod se tu může konati? 

Když svolení dáte, pěkný průvod uhlídáte. 

Budeme Vám zpívati a pěkně tancovati. 

Na masopust Vás srdečně zveme a veselé tance masek Vám ukážeme. 

Za svolení děkujeme, štěstí a zdraví Vám vinšujeme.“ 

 

Za svolení pěkně poděkovaly a zatancovaly legrační taneček „Labadu“. Tuto tradici si děti 

náramně užívají. Jsou šťastné, když jim všichni okolo, i z aut mávají, a troubí na ně. 
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Nemají aspoň čas myslet na nešťastné události, které se kolem nás dějí a trápí nás. Zatím se 

ve školce žádné z dětí nezmínilo o nebezpečné situaci ve světě. Pouze o tom, že připravují 

oblečení pro cizí děti. Prožívají radostné a bezstarostné dětství. Jsou spokojené, šťastné, 

veselé. Zkusme jim tuto spokojenost a radost nebrat. Ale pokud se zeptají, je potřeba jim 

vysvětlit, co se děje. Jejich „jazykem“. I ve školce si povídáme o dobru a zlu. Téměř každá 

pohádka je postavena na tomto tématu. A děti už to dost chápou. Ale budeme si přát, ať 

všechno to nedobré už skončí. Ať dobro zvítězí nad zlem jako v každé pohádce. A to co 

nejdřív.   

A budeme se těšit na to, co nás ještě ve školce čeká: 

- návštěva v 1. třídě ZŠ, školkový slavíček, beseda se včelaři (Dobešovi z Mikulovic), 

další divadla ve Znojmě – pohádkové muzikály Lotrando a Zubejda a O Sněhurce, 

velikonoční odpoledne, Velikonoce se sestřičkou Františkou, Cykloden, Den 

maminek, Den dětí, vystoupení kejklíře Vlasty, loučení s předškoláky a před 

prázdninami beseda se zástupci SDH. 

Pěkné a šťastné dny. 

 

Za kolektiv mateřské školy                                                           Balíková Vlasta, učitelka MŠ  

 

 

 

Červen 2022 

 

Okénko mateřské školy… 

Blíží se léto a také prázdniny. Ohlédněme se trochu zpátky, co všechno zvládly děti prožít.  

Skoro každý týden jiné téma – vítáním jara počínaje; vynášení Smrtky, Den Země. Hrají si na 

lékaře, na hasiče, na včelky, na doktory, na muzikanty, na čarodějnice, na školu, na ZOO. 

Seznamujeme se s jarními květinami, hovoříme o odpadcích, o recyklaci, o životě v lese, na 

louce, u rybníka. Seznamují se v každém tématu s nějakou básničkou nebo písničkou, 

říkadlem; malují k tématu obrázky; cvičí, naučí se pohybovou hru nebo hrají pohádku. Na 

školkovém slavíčku ukázaly, jak rádi všichni zpívají. Na Den Země kreslily na návsi obrázky 

z přírody – květiny, mráčky, sluníčko, stromy, ale i celou zeměkouli. 

V dubnu nás navštívil pan farář Martin z Břežan. Přiblížil dětem velikonoční svátky a 

zdůraznil, že je potřeba mít vždy někoho, kdo nám pomůže a kdo nám ukáže tu správnou 

cestu (u dětí rodiče). 

Pálení čarodějnic znamená pro děti velké řádění. Nejradši však z této tradice mají pojídání 

„hadích ocásků“ (párek v rohlíku) a pití lektvaru. Užily si přetahování lanem – všechny děti 

proti paní učitelkám. Kdo vyhrál? Samozřejmě děti! Obrovská přesila! 

Děti se nejen učí, ale také oslavují. Den maminek. Maminkám zazpívaly a zatančily; zahrály 

pohádku a vyrobily dárek. Zúčastnily se s rodiči Cyklodne, zabesedovaly si s paní včelařkou 

Dobešovou z Mikulovic. Na Den dětí si užily sportování na horní zahradě – skákání v pytli, 

házení míčků do prohazovadla, nošení míčků na talířku, „chůze po laně“, ale nejzábavnější 

pro ně byly trakaře ve dvojicích. Šest předškoláků přispělo svým milým vystoupením na 

vítání nových občánků. Předškoláci jezdili do Znojma do divadla; za dětmi do školky přijel 

kejklíř Vlasta – svým vystoupením děti velice pobavil.  

Zápis do mateřské školy proběhl na počátku května. Bylo přijato 11 dětí. V prvním 

červnovém týdnu jsme se sešli s rodiči nových dětí. Seznámili jsme je s nejdůležitějšími 

informacemi o provozu MŠ, co potřebují děti do MŠ a co by děti měly zvládat při nástupu do 

MŠ. Rodiče si také mohli projít celou budovu MŠ. 

Na zahradě ve vyvýšeném záhonu si děti vypěstovaly ředkvičky a začínají sklízet hrách. 

Poctivě totiž zalévají. Bez práce nejsou koláče. 
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Do 1. třídy základní školy odchází letos 14 předškoláků. Uspořádali jsme pro ně zahradní 

slavnost. Budoucí školáci při loučení předvedli, co je baví. Zpívali, tančili, přednášeli a také 

dramatizovali. Zazpívali o tom, jak mají rádi svou únanovskou školičku, svoje paní učitelky. 

Zatančili se svými  aktovkami na známou svižnou písničku „Pátá“. Největší úspěch asi měla 

dramatizace písničky od Svěráka a Uhlíře „Kluci, kluci s klukama“. Děti se předvedly jako 

6tiletí, 15letí a 60tiletí – běh života. Rodičům zazpívaly pěknou písničku. V závěru slíbily, jak 

se budou pilně učit. Po programu je čekalo plnění úkolů. Poznávaly svoje počáteční písmeno 

ve jméně, počítaly, házely na cíl a poslepu si stříhaly lízátka. Po splnění úkolů je čekalo velké 

překvapení – pasování na školáky a předání dárků. V jídelně byla pro pasované školáky 

připravena hostina (dobroty napekla p. Hlávková a p. Šťavová). Připili si rychlými špunty na 

šťastný začátek v jejich další životní etapě – tentokrát už plné povinností. Přejeme jim 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. 

Před prázdninami je velice důležité zaměřit se a upozornit děti na bezpečné chování i během 

prázdnin. A v tom nám pomáhají hasiči. Jakmile děti poučí muž a ještě k tomu hasič, tak to 

děti berou opravdu zodpovědně. Hlavně co se týče nebezpečí požárů, chování na silnici, 

nechodit s cizími lidmi, neotvírat cizím lidem.  

Na úplný závěr děti shlédly v orlovně filmovou pohádku ve spolupráci s kulturní komisí OÚ.  

Všem děkuji za spolupráci; kolegyním za svědomitou celoroční práci a vzájemnou podporu. 

Všem přeji krásné, pohodové a slunné prázdniny. 

 

                                                                           Za kolektiv MŠ Balíková Vlasta, učitelka MŠ 
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 Příloha č. 3 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – základní škola 

Září 2021 

Co nás čeká v novém školním roce? 

Příspěvek ze základní školy tentokrát netradičně začíná tázací větou. Použil jsem ji z toho 

důvodu, že to byla věta, kterou jsem po návratu z prázdnin několikrát slyšel od svých kolegů i 

rodičů. Není divu. Minulý školní rok měl mírně řečeno velmi netradiční průběh a i když nám 

přinesl kromě spousty komplikací i užitečné zkušenosti, byli bychom určitě všichni rádi, 

kdyby ten současný proběhl raději tradičně. I když bude pravděpodobně ještě nějaký čas trvat, 

než se vrátíme k provozu, jak jsme ho znali před vypuknutím epidemie nemoci Covid 19, 

věříme, že politici dodrží svá prohlášení o tom, že už nebudou plošně zavírat školy a opatření 

budou cílit regionálně podle aktuální epidemické situace. Za toto rozhodnutí jsme moc rádi, 

protože přímý kontakt učitelů a dětí ve třídě je nenahraditelný. 

Na děti jsme se všichni moc těšili. O prázdninách nám malíři vymalovali školní družinu a 

třídu pro prvňáčky. Paní školnice celou školu důkladně uklidila, paní vedoucí stravování 

s paní kuchařkou přichystaly kuchyň a jídelnu, paní vychovatelky školní družiny a třídní 

učitelé připravili třídy, učebnice a pomůcky pro své žáky. Řešili jsme také změny 

v pedagogickém kolektivu. Přivítali jsme mezi sebou novou paní učitelku Ivanu Žlabovou a 

dohodli jsme se s paní učitelkou Janou Benešovou, že povede předměty speciálně 

pedagogické péče. Seznámili jsme se také s novým panem farářem Jaroslavem Laštovičkou, 

který bude vyučovat Náboženství. Společně jsme netrpělivě čekali na první září, až školní rok 

2021/2022 slavnostně zahájíme. 

Tradičně jsme se sešli ve školní tělocvičně, i když tentokrát v souladu s platnými opatřeními s 

nasazenými ochrannými rouškami. Děkujeme všem rodičům, že nikdo tato opatření 

nezpochybňoval, a tak mohlo zahájení nového školního roku proběhnout důstojně. Po státní 

hymně a vystoupení žáků pátého ročníku pozdravil přítomné žáky, rodiče a zaměstnance 

školy náš milý host - pan starosta Mgr. Jindřich Bulín. Společně jsme následně mezi sebe 

přivítali nové žáky. Naše řady posílilo jedenáct prvňáčků. Všichni se do školy moc těšili a my 

se budeme snažit, aby jim jejich nadšení dlouho vydrželo. Trochu jsme se obávali toho, že 

budou mít svůj první den ve škole pokažený povinným testováním, ale s dopomocí rodičů 

všechno zvládli s úsměvem na rtech a byli moc stateční. Stejně statečné byly i ostatní děti, 

takže jsme hned první den věděli, že jsou všichni zdraví a školní rok může začít.  

Nyní již máme za sebou první měsíc školního roku. Až na to, že jsme si museli zvyknout na 

užívání roušek ve společných prostorách, dodržování přísných hygienických opatření a 

omezení vstupu rodičů do školy, probíhá výuka bez problémů. Musím moc pochválit 

prvňáčky, kteří se dokázali rychle přizpůsobit novému prostředí, jsou samostatní, pozorní, 

pracovití a rádi se učí novým věcem. Pochvalu si ale podle sdělení kolegyň zaslouží i všechny 

ostatní děti ve škole. Je prý na nich vidět, jak si váží toho, že se mohou učit společně.  

Co nás tedy čeká? Pokud nenastane černý scénář, čeká nás zcela určitě úspěšný školní rok. Již 

nyní plánujeme různé akce a aktivity, jako jsou návštěvy divadelních představení v Městském 

divadle ve Znojmě, plavání pro žáky 2. – 5. ročníku, vystoupení umělců ve škole, soutěže, 

tvořivé dílny, maškarní karneval, projektové dny a věříme, že všechno vyvrcholí na konci 

června školní akademií. O tom, jak se nám daří plány naplňovat, se můžete dočíst již v příštím 

vydání Únanovských novinek.  

Do té doby přeji všem pevné zdraví a hodně radosti ze života.     

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 
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Prosinec 2021 

Podzim v základní škole 

 

 Minulý příspěvek jsem netradičně začal tázací větou: Co nás čeká v novém školním roce? Po 

třech měsících od jeho vydání již mohu být konkrétnější a zhodnotit první čtvrtletí školního 

roku. I když jsme si to nepřáli, je jisté, že i ten současný školní rok bude díky covidu-19 

nestandardní. Přísná režimová opatření nás nemile omezují a znepříjemňují průběh 

vzdělávání, ale možná i díky jim jsme zatím nemuseli přistoupit k distanční výuce. Obdivuji 

děti, jak se dokázaly s novou situací vypořádat. Opravdu se snaží nastavená pravidla 

dodržovat a ne je obcházet, jak to bohužel často vidíme u dospělých. Nevadí jim ani 

pravidelné pondělní testování, nošení roušek ve společných prostorách, dezinfekce atd. 

Zaslouží si za to naše poděkování. Při té příležitosti bych chtěl poděkovat i všem 

zaměstnancům školy, kteří profesionálně zvládají své povinnosti a často ochotně pracují i nad 

jejich rámec. Bezezbytku tím naplňují naši vizi školy rodinného typu. Jsem rád, že se nám 

daří také úzce spolupracovat s rodiči a vedením obce. Moc dobře víme, že ne na všech 

školách to takto funguje. I jim se tedy sluší poděkovat. Na čtvrtletní pedagogické radě jsme 

s kolegyněmi hodnotili výsledky vzdělávání a s potěšením jsme konstatovali, že loňskou 

distanční výuku děti zvládly bez výrazných problémů. Společnými silami se nám podařilo 

probrat většinu učiva, a tak můžeme letos pokračovat podle standardních tematických plánů 

pro jednotlivé ročníky. Pokud se u dětí vyskytnou dílčí problémy, řeší to paní učitelky 

individuálním doučováním.  

Dokud nám to epidemická situace umožňuje, snažíme se pro děti zajistit i další aktivity. Od 

října pracují oblíbené kroužky. Žáci si mohli vybrat podle svých zájmů. Někteří rádi zpívají, 

jiní sportují nebo pracují s počítačem, další baví vyrábět nebo více poznávat okolní svět. 

Nezapomněli jsme ani na předškoláky z mateřské školy, kteří se v kroužku připravují na první 

třídu. Po několikaleté odmlce nás svým uměním potěšil pan Vojkůvka. V pořadu Muzikálek 

zazpíval dětem známé písničky za klavírního doprovodu kolegyně Spáčilové a občas přidal 

také taneční kreace, do nichž zapojil i diváky, takže o zábavu bylo postaráno.  

Již dvakrát jsme navštívili Městské divadlo ve Znojmě. V listopadu to byla pohádka Velké 

dobrodružství malého brouka a 3. prosince pohádka O princezně, která ráčkovala. Po návratu 

do školy čekalo na děti ještě jedno velké překvapení. Návštívil nás Mikuláš s anděly a 

početnou družinou čertů. Každému dítěti přečetli zápis z Pekelné knihy hříchů a předali jim 

odměny, mezi nimiž nechyběly sladkosti, ale také uhlí a brambory. Dobrou zprávou je, že si 

čerti do pekla nikoho neodnesli. 

Všichni jsme se letos moc těšili na zahájení adventu. Děti nacvičily pásmo písniček a 

básniček. Od poloviny listopadu pilně vyráběly různé vánoční dekorace, aby je mohly 

prodávat na Vánočním jarmarku. Nakonec už to vypadalo, že budou akce zrušené. Děti byly 

moc smutné, a my jsme je nechtěli zklamat. Děkujeme panu starostovi, že nám pomohl 

vymyslet způsob, jak při dodržení platných nařízení obě akce uskutečnit. Věříme, že jsme tím 

potěšili i rodiče a další spoluobčany. Chceme také poděkovat panu faráři Laštovičkovi za 

posvěcení adventního věnce. 

Po více než devíti letech naši školu koncem listopadu navštívila Česká školní inspekce, aby 

zhodnotila kvalitu a efektivitu poskytovaného vzdělávání a s ním souvisejících školských 

služeb. Paní inspektorky za tři dny důkladně prošly celou školu i školku, zkontrolovaly 

povinnou dokumentaci a provedly hospitace ve všech třídách v různých předmětech. 

Nezapomněly prověřit ani školní družinu a kuchyň. Při závěrečném pohovoru za přítomnosti 

pana starosty nešetřily chválou a hodnotily podmínky, průběh a výsledky vzdělávání na naší 

škole i v mateřské škole jako nadprůměrné. Moc si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem, 

kteří nám pro naši práci vytvářejí skvělé podmínky.     
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Rok 2021 již pomalu končí. Ve škole jsou poslední dny před vánočními prázdninami velmi 

příjemné. Ze tříd jsou slyšet koledy a všichni se těší na poslední školní den v roce, kdy 

probíhají ve třídách vánoční besídky s nadělováním dárečků. Nejinak tomu bylo také letos. 

Velkou radost měly i děti ve školní družině z mnoha vánočních dárků v podobě her, hraček, 

sportovního vybavení a nového sedacího nábytku. 

A co dodat závěrem? Snad jen jedno skromné přání: Abychom v roce 2022 byli všichni 

zdraví a spokojení. 

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 

 

 

Březen 2022 

Zprávy ze základní školy 

 

Čas plyne jako voda a polovina školního roku 2021/2022 je za námi. Přes velkou 

snahu v dodržování veškerých epidemiologických opatření nám v průběhu pololetí zasahoval 

do školní docházky nepříznivý vývoj pandemie. A tak jsme se ze dne na den museli vypořádat 

s tím, že jsme se ocitli na distančním vzdělávání, nebo na hybridním způsobu výuky, kdy se 

učí žáci ve třídě současně, díky on-line přenosu, i s dětmi, které se dostaly do karantény či 

izolace. Sice to někdy bylo pro nás všechny náročné, ale společnými silami jsme to ustáli a 

věříme, že s příchodem jara se vše bude vracet již k normálu. 

Pro většinu lidí je leden měsícem ,,startu a předsevzetí“. Ve škole je to však měsíc 

hodnocení - ocenění za půlroční snažení, a tak většina žáků ,,bojuje“ do poslední chvíle o co 

nejlepší výsledek. 31. leden byl ve znamení napjatého očekávání, jaká škála známek se na 

výsledném listu objeví. Obzvlášť pro naše prvňáčky to byl slavnostní den, protože to bylo 

jejich první vysvědčení vůbec, které si převzali z rukou pana ředitele. Ve finále 55 žáků naší 

školy získalo vyznamenání a 5 žáků prospělo. A jestli pololetní vysvědčení někomu 

nedopadlo úplně nejlépe a známky nebyly zrovna takové, jaké si přál? Nevadí, horší známky 

nejsou žádnou pohromou, ale upozorněním či varováním, kde je potřeba zabrat a dosáhnout 

lepších výsledků. A přestože druhé pololetí je již v plném proudu, zbývá ještě dostatek času 

na nápravu. 

I když nás všechny dlouhou dobu trápí pandemická situace, snažíme se pro žáky 

v průběhu školního roku zajistit kromě plnohodnotného vzdělávání i různé aktivity. 

Tento školní rok opět využíváme nabídky předplatného v Městském divadle ve 

Znojmě. V měsíci únoru jsme tak navštívili v pořadí již čtvrté divadelní představení a se 

zaujetím jsme zhlédli pohádku Zlatovláska. Na další kulturní zážitek se můžeme těšit už na 

konci března. 

V dnešní uspěchané době s přibývajícím počtem dopravních nehod je pro děti důležité 

vědět, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a 

naučit se základní pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty i spolujezdce. Proto má 

dopravní výchova na základní škole své opodstatnění. S touto výukou nám pomáhá Centrum 

služeb pro silniční dopravu s. p. o.  Každoročně se na naší škole uskutečňuje program 

dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku, který obsahuje teoretickou i praktickou část pod 

vedením lektora Mgr. Petra Vysočana. I letošní čtvrťáci absolvují sérii lekcí dopravní 

výchovy, na kterých si osvojují potřebné znalosti a dovednosti.  

Po jarních prázdninách žáci 2. - 5. ročníku vyměnili tělocvičnu za bazén a každé úterý 

dojíždí do Městských lázní ve Znojmě. Plavecký výcvik, který je součástí výuky tělesné 

výchovy, proběhne v tomto školním roce v pěti dvouhodinových lekcí pod vedením 

zkušených instruktorů z plavecké školy Aquastart. Během výuky žáci získají základní 
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plavecké dovednosti, mezi které patří dýchání do vody, splývání, orientace pod vodou, skoky 

do vody a základy jednotlivých plaveckých stylů. Cílem kurzu je nejen naučit děti plavat, ale 

také upevňovat jejich fyzickou zdatnost. Věříme, že si všichni na konci výcviku pro ,,mokré 

vysvědčení“ s elánem a plaveckým umem doplaveme. 

V kroužku Poznáváme svět a v hodinách výtvarné výchovy se naši žáci pravidelně 

zúčastňují výtvarných soutěží. Od začátku školního roku jsme se do řady z nich zapojili - 

například do výtvarných soutěží ,,Mé toulky za zvěří“ pořádané Českomoravskou 

mysliveckou jednotou; ,,Toulky přírodou“, kde je organizátorem NP Podyjí; nebo ,,Voda 

čaruje“ pod záštitou Povodí Moravy. Určitě se ještě do konce školního roku pustíme do 

dalších soutěží a budeme doufat, že naši výtvarníci budou opět úspěšní a jejich tvorba bude 

odměněna. 

Oproti předešlým rokům je potěšující, že nám vývoj situace spojené s epidemií nemoci 

covid umožňuje letos realizovat zápis do 1. třídy s osobní přítomností rodičů a především dětí. 

Od října navštěvuje Předškolní kurz 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.  

Nelze opomenout válečný rusko-ukrajinský konflikt, jehož průběh v této době sleduje 

celý svět. Děti jsou velmi vnímavé a zvídavé a tyto události v nich vyvolávají spoustu otázek 

a nejrůznější emoce. Na nás je, abychom dětem ve škole vytvořili, jak bezpečný prostor, kde 

jim poskytneme srozumitelně, s ohledem na jejich věk, potřebné informace, tak příležitosti 

k solidaritě a pomoci.  

Doufejme, že přivítáme jaro bez ,,covidových absencí“ a za příznivějších okolností u 

nás i ve světě. 

 

Za žáky a zaměstnance ZŠ Únanov 

Mgr. Petra Fialová 

 

 

 

Červen 2022 

Zprávy ze základní školy 

 

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

nadějeme, budou tady letní prázdniny. Asi se na naší škole nenajde nikdo, kdo by se na 

dvouměsíční volno netěšil. A není se čemu divit. Nebyl žádný čas na zahálení. Všichni jsme 

cítili, že po dvou letech, kdy byla škola často pro žáky zavřená z důvodu protipandemických 

opatření, kdy nefungovaly kroužky a kdy se nemohly konat téměř žádné kulturní a sportovní 

akce, je potřeba všechno nějak dohnat a vynahradit si to. 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 z nich. 

Matematické schopnosti našich žáků výborně prověřila mezinárodní soutěž Matematický 

klokan. Žáci si lámali hlavy nad matematickými úkoly podporujícími rozvoj logického 

myšlení ve stejném čase jako žáci mnoha zemí na celém světě 18. března. 

Šikovní kluci z 3. -5. třídy nás reprezentovali v okrskovém kole fotbalového turnaje Mc 

Donald´s CUP, kde v těžké konkurenci vybojovali čestné 4. místo. 

K tradičnímu zápisu budoucích prvňáčků přišlo 4. dubna do školy 14 dětí se svými rodiči. 

Škola již ale pro ně dávno není cizím prostředím, protože se na svou budoucí roli školáků 

chodili každý týden připravovat do předškolního kroužku, který vedla paní učitelka Fialová. 
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Během celého školního roku probíhal na naší škole projekt Dopravní výchova ve spolupráci 

s Centrem služeb pro silniční dopravu a Besipem. Žáci 4. 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 při jízdě na kole. 

Po úspěšném absolvování testu bylo zaslouženou odměnou získání průkazu cyklisty. 

O dva týdny později uspořádala pro naše žáky podobnou dopravně bezpečnostní akci 

znojemská firma Kučera. Benefitem této akce je technická kontrola jízdních kol dětí a 

kontrola jejich cyklistických přileb. Dětem se nejvíce líbila možnost povozit se na různých 

čtyřkolkách a historických a kuriózních typech bicyklů.  

Souběžně s dopravní akcí jsme pro děti uspořádali vytrvalostní běžecký závod od koupaliště 

po cestě k našemu školnímu dubu. Tam sice děti nedoběhly, protože to by přece jen pro ně 

byla příliš dlouhá trať, ale za svoje výkony si všechny zasloužily krásnou vyřezávanou 

medaili a brožuru, věnované Obecním úřadem v Únanově, stejné, jako obdrželi vítězové 

závodu Pohoda run Únanov. 

Den Země jsme poněkud opožděně oslavili návštěvou malé, ale krásné jihlavské ZOO 

začátkem května. Využili jsme pro naše žáky novinky – edukativního programu. Mladší žáci 

se blíž seznámili s různými plazy a starší lovili z jezírka neviditelnou vodní havěť a 

pozorovali ji pod mikroskopem. 

Po dlouhé době se také objevil u školy kontejner na starý papír. Několikaleté období, kdy se 

papír nevyplatilo sbírat kvůli jeho nulové tržní hodnotě, se ho podařilo nasbírat 

několikanásobně méně, než tomu bývalo dříve. I přesto děkujeme všem, kteří starý papír ke 

škole donesli. 

Premiérově se osm našich žáků v doprovodu paní učitelky Tůmové zúčastnilo orientačního 

běhu na počest výročí úmrtí Ctibora Čermáka, válečného hrdiny, propagátora českého 

vyučování ve škole v Hlubokých Mašůvkách za doby germanizace. Akci pořádala obec 

Hluboké Mašůvky a zúčastnilo se 6 škol. 

Ani kulturu škola nezanedbávala. Poslední z šesti divadelních představení v rámci 

předplatného byla originální Pohádka o liazce. Velmi vtipně pojatý příběh inspirovaný 

slavným závodem Rallye Paříž- Dakar, ve kterém naše týmy několikrát zvítězily, se líbil 

nejen dětem, ale i pedagogům. Den dětí jsme pro změnu oslavili návštěvou kina Svět ve 

Znojmě a zhlédnutím milého filmu Velký červený pes Clifford. Také nás navštívil kejklíř 

Vlasta Dobiáš, který předvedl svoje triky v tělocvičně školy a děti odměnil veselými 

nafukovacími balónky. 

 

Velmi dobrou práci odvedli naši žáci pod vedením paní učitelky Jantošové ve výtvarné 

oblasti. Umístili se se svými obrázky na předních místech v XI. ročníku malířské soutěže pro 

děti a mládež Čarovné barvy země. Obrázek " Májka a koniklece v naší vesnici“ obsadil 

nádherné 3. místo. No, a aby toho nebylo málo, obraz "Obří hlava“ celou kategorii vyhrál - 

skončil na místě prvním. Děkujeme žákům i paní učitelce za reprezentaci naší školy. 

 

Na další výlet, který škola pro děti uspořádala, tentokrát děti nejely daleko. V prostorách 

Louckého kláštera ve Znojmě jsme navštívili putovní výstavu Trnkova Zahrada. 

Multimediální projekt oživuje stránky z knihy světoznámého ilustrátora Jiřího Trnky. Nabízí 

dospělým netradiční setkání na pomezí výstavy, divadelního představení a animovaného 

filmu. V historické části města jsme se poučili a pobavili při komentované prohlídce Město 

v pověstech. 

Poslední červnové dny jsme se loučili s uplynulým školním rokem. Poslední bylo též společné 

setkání s žáky 5. ročníku. K tomu jsme přizvali i rodiče a to na Školní akademii spojenou 

s tradičním Loučení s páťáky. V pestrém programu se střídalo zpívání, recitace, tanec. Diváci 

shlédli dětský muzikál O Šípkové Růžence, viděli tančící medúzy a řadu dalších krásných 
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vystoupení. Program si připravily děti všech tříd, obě oddělení školní družiny a pěvecký 

kroužek. 

Všem žákům i rodičům přejeme pěkné prázdniny plné nevšedních zážitků a těšíme se na 

setkání v novém školním roce. 

Našim absolventům – páťákům – přejeme nejen v dalším vzdělávání, ale také v životě, hodně 

úspěchů a štěstí. 

 

Za kolektiv učitelů ZŠ, Mgr. Eva Poláková 
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Příloha č. 4 

 

Fotografie ze školních akcí 2021/2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 1. 9. 2021 - žáci prvního ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební vystoupení Břetislava Vojkůvky 2. 11. 2021 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠD - zdobení vánočního stromu na návsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení adventu na návsi 29. 11. 2021 
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Mikulášská nadílka ve škole 3. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McDonald‘s CUP 21. 4. 2022 
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Pohoda Run Únanov 23. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykloden s Cykloklubem Znojmo 26. 5. 2022 
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Vystoupení kejklíře Jonáše 7. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní akademie 27. 6. 2022 
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Páťáci se loučí se školou 27. 6. 2022 


