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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. 2019, 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 44 22,00 11,00 (k 30. 09. 2018) 

1. stupeň ZŠ 4 72 18,00 14,40 (k 31. 03. 2019)                      

Školní družina 2 60 30,00 30,00 (k 31. 10. 2018) 

Školní jídelna-

výdejna MŠ 
x 44 x (k 31. 10. 2018) 

Školní jídelna ZŠ x 69 x (k 31. 10. 2018) 
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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, který byl 

uveden do provozu v listopadu 2018. 

Vyvýšené záhony na pěstování bylinek, 

zeleniny a květin 

Sportovní zařízení Tělocvična, víceúčelové hřiště v areálu u 

koupaliště 

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 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, 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 (9), PC ALL in 

ONE žákovské (4), tablety žákovské (3), 

notebooky pedagogické (6), PC provozní (2), 

školní server, učebny A, B, C, D, E 

vybaveny interaktivními tabulemi SMART 

BOARD, pokrytí wifi 
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1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Seznam členů k 31. 8. 2019 Bc. Lucie Tomášková - zastupuje rodiče 

Aleš Holler - zastupuje rodiče 

Jiří Krška - zastupuje zřizovatele (předseda) 

MVDr. Štěpánka Illková - zastupuje 

zřizovatele 

Mgr. Lenka Brdová - 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 

 

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 mateřské 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 

 

 

 

 

 



 6 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících (k 1. 9. 2018) 

 

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 

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 0,88 středoškolské předškolní výchova 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 1. 9. 2018) 

 

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. 2018) 

 

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

    Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019 – 2020 

 

 

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 13 0 2 11 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. pololetí 2018/2019 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 12 8 12 0 0 0 

2. ročník 20 11 19 1 0 0 

3. ročník 13 3 11 2 0 0 

4. ročník  17 10 11 6 0 0 

5. ročník 10 5 7 3 0 0 

Celkem 72 37 60 12 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 1. pololetí 2018/2019      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 12 0 0 0 0 0 

2. ročník 20 0 0 0 0 0 

3. ročník 13 0 0 0 0 0 

4. ročník  17 0 0 0 0 0 

5. ročník 10 0 0 0 0 0 

Celkem 72 0 0 0 0 0 
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Přehled o prospěchu – 2. pololetí 2018/2019 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 12 8 12 0 0 0 

2. ročník 20 11 19 1 0 0 

3. ročník 13 3 9 4 0 0 

4. ročník  17 10 8 9 0 0 

5. ročník 10 5 6 4 0 0 

Celkem 72 37 60 12 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 2. pololetí 2018/2019      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 12 0 0 0 0 0 

2. ročník 20 0 0 0 0 0 

3. ročník 13 0 0 0 0 0 

4. ročník  17 0 0 0 0 0 

5. ročník 10 0 0 0 0 0 

Celkem 72 0 0 0 0 0 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách – 1. + 2. pololetí 2018/2019 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 1 711 23,76 0 0 

2. pololetí 2 132 29,61 0 0 

 

 

5.3 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 1 

Souběžně postiženi více vadami 0 

Se závažnými vývojovými poruchami učení 7 

Se závažnými vývojovými poruchami chování 1 

 

 

Pozn.: Stav k 31. 3. 2019 
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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. 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.  

 

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.  

 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. 

 

 

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). 

 

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 
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celkem hodin 5 6 13 7 9 

  

 

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

preventivního programu za školní rok 2018/2019: 

 

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: 

 Projektový den v Čížově 

 

listopad: 

 Městské divadlo ve Znojmě – muzikál ,,Ať žijí duchové“ 

 Vánoční tvořivá dílna ve školní družině 

 

prosinec: 

 Zahájení adventu - vystoupení žáků pěveckého kroužku 

 Mikulášská nadílka 

 Městské divadlo ve Znojmě - motivační preventivní program ,,Najdi svou cestu“ - 

Neny 

 Vánoční jarmark a besídka 

 

leden: 

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

 Návštěva žáků 1. ročníku s prvním vysvědčením v MŠ Únanov 

 Promítání v sále Orlovny v Únanově - film ,,Králíček Petr“ 

 

únor: 

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

 Únanovský slavíček - pěvecká soutěž 

 

březen: 

 Lyžařský kurz Kunčice pro žáky 4. a 5 ročníku 

 

duben: 

 Návštěva předškolních dětí z MŠ Únanov v 1. třídě 

 Velikonoční tvořivá dílna ve školní družině 

 Divadlo Radost v Brně - představení ,,O líné babičce“ 

 Návštěva Základní školy Mikulovice - prohlídka školy pro žáky 5. ročníku 

 Okrskové kolo v kopané McDonald´s Cup 2019 

 

květen: 

 Vystoupení kouzelníka Katonase 

 Sběr papíru - sběrová soutěž 

 Den dětí - ,,Zimní olympiáda“ 
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červen: 

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

Petra Vysočana 

 Školní výlet do Oslavan  

 Školní akademie - rozloučení s žáky 5. ročníku 

 Návštěva koupaliště v Únanově 

 

  

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

2018/2019 

 

 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 

 

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 Út 13.00 – 13. 45 

Poznáváme svět 1. - 5. roč.  V. Jantošová Út 14.00 - 14.45 

Sportovní kroužek  3. - 5. roč.  L. Brdová St 13.00 - 13.45 

Dramatický kroužek 1. - 5. roč.   P. Fialová St 13.00 - 13.45 

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

Přípravný kurz - předškoláci předškoláky V. Jantošová St 15.00 - 15.45 

Zumba 1. - 5. roč. M. Vlčková Čt 14.00 – 14. 45 

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

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 

 

             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. 

 

6.4 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 

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

konzultačních hodin třídního učitele, výchovného poradce či metodika prevence.  
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 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. 

 

6.5 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. 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. 

 

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 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: 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

1. 10. 2018 
Zásady práce s dítětem s ADHD 

(ADD) 
5 hodin Balíková, Vybíralová 

26. 11. 2018 
Zásady práce s dítětem s ADHD 

(ADD) – 2. část 
5 hodin Balíková, Vybíralová 

26. 11. 2018 
Školení vedoucích pracovníků o PO 

a BOZP 
 Balíková 

10. 1. 2019 

Kritéria školní zralosti – odklad 

školní docházky, zápisy do prvních 

tříd 

8 hodin Balíková, Vybíralová 

4. 3. 2019 
Rozvoj matematických představ a 

dovedností v předškolním věku 
6 hodin Divišová, Vlčková 
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Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

13. 8. – 17. 8. 

2018 
Společné vzdělávání ve školní praxi 32 hodin Brdová 

12. 10. 2018 Právní poradna 5 hodin Koc 

13. 11. 2018 
Pracovní setkání školních metodiků 

prevence 
3 hodiny Fialová 

26. 11. 2018 
Školení vedoucích pracovníků o PO 

a BOZP 
 Kocová 

23. 4. 2019 
Předškolní vzdělávání jako stavební 

kámen pro další vzdělávání 
5 hodin Koc, Balíková (MŠ) 

13. 5. 2019 
Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň 

základních škol 
4 hodiny Fialová, Kocová 

14. 5. 2019 
Platy a platové předpisy ve veřejných 

službách a správě 
7 hodin Koc 

 
Pedagogičtí pracovníci využívali při výběru vhodných vzdělávacích akcí nabídku SSŠ Brno a 

dalších akreditovaných společností. Stále se vyskytovaly problémy s kvalitou nabízených 

školení a rušením některých akcí z důvodu nízkého zájmu. 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

8.1 Akce a aktivity mateřské školy  

 

Schůzka s rodiči                                                                                            5. 9. 2018 

Logopedická depistáž                                                                                  24. 9. 2018 

Sběr starého papíru                                                                                      27. 9. 2018 

Výroba podzimáčků do předzahrádky                                                            září 2018 

Fotografování dětí s vánoční tematikou                                                      3. 10. 2018 

Podzimní odpoledne – Jablíčkový den                                                      18. 10. 2018 

Týden čtení rodičů dětem                                                             29. 10. – 2. 11. 2018 

Sběr kaštanů                                                                                              podzim 2018 

Sběr baterií                                                                                                     celoročně 

8. Svatomartinský průvod                                                                          12. 11. 2018 

Adventní odpoledne – vyrábění na dětský vánoční jarmark                      22. 11. 2018 

Prodejní výstavka Chráněných dílen                                           22. 11. – 13. 12. 2018 

Týden čtení rodičů dětem                                                              18.  3. – 22.  3. 2019 

Fotografování dětí s jarní tematikou                                                            19.  3. 2019 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ                                                                                3.  4. 2019 

Vítání občánků                                                                                              7.  4. 2019 

Zápis dětí do MŠ                                                                                           9.  5. 2019 

Den rodiny (Den matek + Den otců + Den her)                                          15.  5. 2019 

Schůzka s rodiči nových dětí                                                                          4.  6. 2019 

Rozloučení s předškoláky                                                                            13.  6. 2019 
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Fond Sidus – charitativní sbírky na podporu dětských nemocnic               2x do roka 

Prodejní výstavky knih                                                                                   celoročně 

 

Ve spolupráci se ZŠ: 

Děti čtou dětem – děti ze ZŠ dochází číst do MŠ                                        1x měsíčně 

Grafomotorický kurz pro předškoláky                                                         1x týdně 

Návštěva prvňáčků v MŠ s prvním vysvědčením                                       31.  1. 2019 

Únanovský slavíček – pěvecká soutěž                                                        26.  3. 2019 

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ                                                                28.  4. 2019 

Účast dětí z MŠ na kouzelnickém vystoupení v ZŠ                                   17.  5. 2019 

Propůjčení tělocvičny na sférické kino                                                       22.  5. 2019   

Účast ředitele na poradách v MŠ                                                           1x za 2 měsíce 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi:           

Logopedická depistáž                                                                                  24.  9. 2018 

A.S.A. - Sběr starého papíru                                                                        27.  9. 2018 

Příspěvky do Únanovských novinek                                                           4x do roka 

Tříkrálová koleda (OÚ)                                                                                 4.  1. 2019 

Masopustní průvod po vesnici (OÚ)                                                              1.  3. 2019 

Vítání občánků                                                                                                7.  4. 2019 

Pěší výlet do Losolos – myslivci                                                                   31.  5. 2019 

Beseda s hasiči                                                                                               28.  4. 2019 

 

Akce a aktivity pro děti: 

Děti čtou dětem                                                                                                2. 10. 2018 

Prohlídka výstavy podzimních plodů v kostele sv. Prokopa (děti přispívají rovněž svými 

výrobky)                                                                                                         18. 10. 2018 

Divadlo ve školce (Hvězdička) – „Krtek a prasátko“                                    16. 11. 2018 

Divadlo ve Znojmě 1. „Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem“                27. 11. 2018 

Děti čtou dětem                                                                                                 4. 12. 2018 

Mikulášská nadílka v MŠ                                                                                 6. 12. 2018 

Vánoční zpívání „Pro radost“ – Mgr. Břetislav Vojkůvka                             10. 12. 2018 

Vánoční koledování a dětský jarmark                                                             13. 12. 2018 

Přišel ježíšek – vánoční nadílka                                                                      14. 12. 2018 

Divadlo ve školce „Vánoční pohádka“                                                           19. 12. 2018 

Tříkrálová koleda po vesnici                                                                             4.  1. 2019 

Děti čtou dětem                                                                                                 7.  1. 2019 

Návštěva jesliček v kostele                                                                               8.  1. 2019 

Divadlo ve Znojmě 2. „Ať žijí duchové“                                                        22.  1. 2019 

Promítání filmu „Králíček Petr“ v Orlovně                                                     31.  1. 2019 

Děti čtou dětem                                                                                                  5.  2. 2019 

Slavíček – školkové kolo                                                                                 27.  2. 2019 

Masopustní průvod po vesnici                                                                           1.  3. 2019 

Děti čtou dětem                                                                                                  5.  3. 2019 
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Děti čtou dětem                                                                                                  2.  4. 2019 

Vyhodnocení Únanovského slavíčka v ZŠ                                                        4.  4. 2019 

Vynášení smrtky                                                                                                5.  4. 2019 

Vítání občánků                                                                                                   7.  4. 2019 

Divadlo ve Znojmě 3. „Maxipes Fík“                                                                9.  4. 2019 

Loutkové divadlo ve školce (p. Krejcar, p. Mašek)                                         11.  4. 2019 

Žonglérské vystoupení                                                                                     26.  4. 2019 

Návštěva 1. třídy ZŠ                                                                                         28.  4. 2019 

Divadlo ve školce „Zajíčkův bolavý zub“                                                         2.  5. 2019 

Děti čtou dětem                                                                                                  6.  5. 2019 

Divadlo ve Znojmě 4. „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“                         14.  5. 2019 

Kouzelnické představení v ZŠ                                                                         17.  5. 2019 

Sférické kino                                                                                                    22.  5. 2019 

Pěší výlet do Losolos                                                                                       31.  5. 2019 

Divadlo ve Znojmě 5. „Nápad myšky Terezky aneb O zlé koze“                    4.  6. 2019 

Rozloučení s předškoláky                                                                                13.  6. 2019 

Výlet za pohádkou na zámek do Jevišovic                                                      20.  6. 2019 

Divadlo ve školce „Skřítek Vítek“                                                                  21.  6. 2019 

Beseda s hasiči                                                                                                28.  6. 2019 

Čištění zoubků (starší děti)                                                                                celoročně 

 

 

8.2 Akce a aktivity základní školy a školní družiny 

 

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

Fabíka - 3. 9. 2018 

 Sběr víček pro Petrušku, Lucinku a Zuzanku – celoroční akce 

 Výroba dárečků pro seniory (ŠD) 

 Nácvik evakuace při požárním poplachu – 21. 9. 2018 

 Vystoupení žáků na setkání seniorů s vedením obce – 21. 9. 2018 

 Zahájen projektu Dopravní výchova pro 4. ročník – 25. 9. 2018 

 Činnost kroužků – říjen 2018 – květen 2019 

 Třídní schůzka rodičů 1. ročníku 

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

Kč) – 15. 10. 2018 

 Projektový den v přírodě – Čížov – 18. 10. 2018 

 Třídní schůzky s rodiči – 15. 11. 2018 

 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 2. část – 20. 11. 2018 

 Slavnostní otevření víceúčelového areálu u školy – 20. 11. 2018 

 Návštěva MD ve Znojmě – muzikál Ať žijí duchové – 26. 11. 2018 

 Vánoční dílna pro žáky a rodiče (ŠD) – 29. 11. 2018 

 Zahájení adventu na návsi ve spolupráci s Kulturní komisí obce – 3. 12. 2018 

 Mikulášská nadílka pro žáky  - 5. 12. 2018 

 Hry s mikulášskou tematikou (ŠD) – 5. 12. 2018 

 Návštěva MD ve Znojmě – interaktivní motivační program Najdi svou cestu  

 Vánoční jarmark a besídka – 20. 12. 2018 

 Výroba a distribuce vánočních přání – 21. 12. 2018 
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 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. – 3. část – 22. 1. 2019 

 Pololetní třídní schůzky s rodiči – 24. 1. 2019 

 Promítání filmu v sále orlovny (Kult. komise obce) – 31. 1. 2019 

 Ukončení prvního pololetí – předání výpisu vysvědčení žákům – 31. 1. 2019 

 Návštěva prvňáčků v MŠ – první vysvědčení – 31. 1. 2019 

 Plavecký výcvik pro žáky 2. – 5. ročníku – 5. 2. 2019 – 9. 4. 2019 (10 lekcí) 

 Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Mikulovice – 13. 3. 2019 

 Lyžařský kurz – Kunčice (spolupráce se ZŠ Mikulovice) – 17. – 21. 3. 2019 

 Pěvecká soutěž Únanovský slavíček (ŠD) – 26. 3. 2019 

 Zápis do první třídy – 3. 4. 2019 

 Zájezd do divadla Radost v Brně – představení O líné babičce – 11. 4. 2019 

 Velikonoční dílna (ŠD) – 11. 4. 2019 

 Projekt Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 4. část – 16. 4. 2019 

 Okrskové kolo v kopané McDonald’s CUP – 24. 4. 2019 

 Třídní schůzky s rodiči – 25. 4. 2019 

 Vystoupení kouzelníka KATONASE – 17. 5. 2019 

 Sběrová soutěž (nasbíráno 8 842 kg papíru a lepenky) – 30. 5. 2019 

 Den dětí – Zimní olympiáda – 31. 5. 2019 

 Fotografování tříd – 7. 6. 2019 

 Edukační program pro žáky 4. ročníku – Staré pověsti české – 14. 6. 2019 

 Ukončení projektu Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 18. 6. 2019 

 Školní výlet – Permonium – Oslavany – 20. 6. 2019 

 Školní akademie – 24. 6. 2019 

 Cyklovýlet do Lednicko – valtického areálu – 4. ročník – 25. 6. 2019 

 Návětěva VIDA parku v Brně – 3. ročník 

 Slavnostní ukončení školního roku – 28. 6. 2019 

 

8.3 Účast v soutěžích 

 

Soutěž s panem Popelou – ekologická soutěž ve sběru druhotných surovin 

Sběr papíru – školní akce (nasbíráno 8 842 kg) 

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

Únanovský slavíček – pěvecká soutěž (školní kolo) 

Celostátní soutěž Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

Okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald’s CUP 

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice  

Výtvarná soutěž Toulky přírodou (Pořadatel: Okesní myslivecký spolek Znojmo) 

(David Heimlich – čestné uznání) 

Výtvarná soutěž Voda štětcem a básní (Pořadatel: PMO Brno) 

Výtvarná soutěž SDH Únanov u příležitosti 150 let od jejího založení 

Výtvarná soutěž Neplýtvej – přemýšlej (Pořadatel: Povodí Moravy) 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
 

Ve školním roce 2018/2019 na škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy v roce 2018 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 

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

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

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

                                           programu na Ovoce a zelenina do škol. Dodávky nadále 

                                           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. 

 

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 2018/2019 se škola přihlásila do projektu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2019 (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.  
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        Osvědčila se nám spolupráce s Kulturní a sportovní komisí obce Únanov a také 

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

2018/2019 jsme navázali na spolupráci s Domovem pro seniory v Plavči. Podíleli jsme se na 

organizování tematických výstav k různým příležitostem.  

        Vzhledem k tomu, že na naší málotřídní škole máme pouze ročníky prvního stupně ZŠ, 

udržujeme kontakty s okolními plně organizovanými školami, na které naši žáci po pátém 

ročníku přecházejí. V péči o žáky se zdravotním postižením a o nadané žáky úzce 

spolupracujeme s PPP ve Znojmě.  

        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 2018/2019 byl pro nás významný hlavně dokončením rekonstrukce školního 

dvora, při které jsme získali víceúčelový sportovní areál a důstojné zázemí pro činnost školní 

družiny. Děti mají kromě hřiště k dispozici prostorné pískoviště a průlezky. V prostoru za 

školou vznikly vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinek a květin. Vybudováním 

terasy u školní družiny se rozšířily možnosti zájmových činností dětí. Neméně významnou 

investiční akcí byla také výměna zastaralých plynových kotlů za moderní kondenzační kole. 

Po loňské modernizaci tříd a sborovny to byl další krok na cestě k vytvoření podmínek pro 

kvalitní výuku. Naše škola má určitě svým žákům co nabídnout. Máme plně kvalifikovaný 

pedagogický sbor, výborné materiální podmínky a plnou podporu našeho zřizovatele – Obce 

Únanov, které za ni moc děkujeme a věříme, že i s jejím novým vedením, v čele se starostou 

panem Mgr. Jindřichem Bulínem, najdeme společnou řeč ve prospěch naší školy i obce.  

           Mé závěrečné poděkování patří všem zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou 

práci, žákům za píli a snahu při vzdělávání a rodičům za pomoc a vstřícnost. Jenom 

společnými silami můžeme naši školu v Únanově nadále rozvíjet.  

 

 

16. Přílohy 
 Zpráva o hospodaření za rok 2018 (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. 2019 

 

                                                                                                        Mgr. Rostislav Koc v. r. 

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

 Mgr. Rostislav Koc 

 ředitel školy                                                          

      

 

                                                 31. 10. 2019                       Jiří Krška v. r. 

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

                                               Jiří Krška 

 předseda školské rady 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – mateřská škola 

 

 
Září 2018 

 

Okénko mateřské školy… 

 
Září je opět tady a mateřská škola přivítala nové děti. Období, kdy se jim nejvíce stýská, mají 

za sebou. Zjistily, že jim stejně nic jiného nezbývá a že je jim ve školce vlastně dobře. 

Začínají se kamarádit s ostatními dětmi, zapojují se do společných činností – zpívají, tancují, 

cvičí, malují. A poznají, že čekání na maminku je takto příjemnější. 

Na začátku roku si vytváří společná pravidla, aby se nám všem ve školce líbilo. Dodržování 

těchto pravidel vede k tomu, že si neubližujeme, pomáháme si, rozdělíme se o hračku, umíme 

pozdravit, poprosit, poděkovat. Nejdůležitější pravidlo ve školce je, že nic nesmí bolet. Ať je 

to po stránce fyzické, tak i psychické – nenadávat si, neurážet se, neposmívat se. Mladším 

dětem vysvětluje pravidla většinou oblíbený maňásek.  

Dlouhodobým problémem je oblékání. Ve školce jsme rádi, že si děti své oblečení poznají a 

oblečou si alespoň kalhoty. Je třeba, aby si v tomto směru rodiče udělali čas, a společnými 

silami se učili oblékat. Vést děti ke snaze oblékat se sám; pojmenovávat jednotlivé části 

oblečení. 

Podobně je to s jídlem u oběda. Někdy děti úplně zapomenou, že mají ručičky. Opět si najít 

čas a pomoci držet správně lžíci zespodu, u starších dětí používání příboru. 

Vycházka! Nedivte se, že ty mladší děti nejsou zpočátku vidět na vycházce. Poněvadž většina 

nově přicházejících dětí odmítá držet se za ruku nejen s dětmi, ale i s paní učitelkou. Opět 

něco, co souvisí s velkým kolektivem, s novým prostředím. 

Společenské a hygienické návyky si děti upevňují po celé období docházky do mateřské 

školy.  

Mateřská škola nenahrazuje rodinu, pouze ji doplňuje. Nabízí dětem aktivity, které se týkají 

hlavně kolektivu – kolektivní hry, aby se děti naučily vzájemně respektovat. Nabízíme 

netradiční techniky výtvarné i pracovní, výchovné a vzdělávací hračky. Díky obecnímu úřadu 

máme ve školce spoustu hraček, které nám leckterá školka závidí.  

Velké možnosti pro přirozený pohyb nabízí dětem prostorná terasovitá horní zahrada. 

Z vycházky děti přijdou „unavené“ – aspoň to o sobě říkají; na zahradě běhají téměř celé dvě 

hodiny, ale únava na nich vidět není. Mladší děti mají zase pěkné vyžití na dolní zahradě. 

Hrají si v pískovišti nebo na dolním dvorku jezdí na odrážedlech, motokárách, koloběžkách. 

A co nás v nejbližší době čeká? 

V září sběr starého papíru, návštěva logopeda, fotografování dětí, rodiče s dětmi pomohou 

vytvořit podzimní výzdobu do předzahrádky; v říjnu s rodiči prožijeme „jablíčkový den“, 

navštívíme podzimní výstavu v kostele, posvícení; tradiční lampiónový svatomartinský 

průvod po vesnici; v prosinci hudební vystoupení pro děti; prodejní výstava výrobků 

Chráněných dílen ze Znojma, divadlo ve školce, mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního 

stromu a vánoční koledování. 

Děti každý týden prožívají ve školce jinak. Po seznamovacích týdnech s prostředím školky a 

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

barvami podzimu, loučí se s odlétajícími ptáky, ukládají zvířátka k zimnímu spánku, besedují 

s myslivci. V adventním období vytvářejí děti vánoční výzdobu. Začínají se těšit na Vánoce – 

čekání si krátíme dodržováním tradic počínaje „barborkami“, sv.Mikulášem, luckami, 

vánočními zvyky a konče vánoční nadílkou pro děti. 
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Věříme, že novým dětem se ve školce bude líbit a ty starší děti budou připravené na vstup do 

základní školy. 

 

Ve školce nás učí psát,              Všechno se hrou učíme,                                   

číst, počítat, malovat.                 že to ani nevíme.                                                                             

A taky tam cvičíme,                   až půjdeme do školy 

vůbec se nenudíme.                    budou hračka úkoly.        

                                                                                           Za MŠ Balíková Vlasta, učitelka 

  

       

 

Prosinec 2018 

 

Okénko mateřské školy… 

 

Na adventním věnečku zapalujeme čtvrtou svíčku. Nejkrásnější období v roce – čekání na 

Ježíška - se snažíme prožít co nejlépe.  

A co ve školce předcházelo? 

Rodiče s dětmi nasbírali starý papír, vyzdobili předzahrádku školky – tentokrát velmi 

krásnými nápaditými dřevěnými výrobky, rovněž jablíčkový den se všem líbil (ochutnala se 

spousta dobrot z jablek napečených maminkami, vyzkoušely se jablíčkové dílničky), 

navštívili jsme podzimní výstavu v kostele, užili jsme si posvícenský týden, přijelo za dětmi 

divadlo s pohádkou „Krtek a prasátko“, rodiče přišli pomoci vyrobit vánoční dekorace na 

dětský jarmark, děti shlédly hudební vystoupení sólistů z Brna, maňáskovou Vánoční 

pohádku, předškoláci navštívili poprvé divadlo ve Znojmě (Pověsti české aneb Pohádky pod 

Řípem v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové), slavíme narozeniny dětí ad. 

Velmi pěknou akcí, která se nám podařila, a to díky rodičům, obci, hlavně Marušce Klempové 

a jejím přátelům, a zaměstnancům školky, byl 8. Svatomartinský lampiónový průvod. Letos 

průvod doprovázelo osm bubeníků, pro děti byly přichystané hry, družina sv. Martina 

zatančila“ s koňmi krásnou čtverylku, děti ze školky s radostí předvedly legendu o sv. 

Martinovi – jeho dobrém skutku, dostaly perníčkový dárek a ve školce čekalo na všechny 

občerstvení. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci naplnit odkaz sv. Martina - šířit kolem sebe 

radost, lásku, světlo, nebýt sobečtí, myslet jeden na druhého. Je pěkné, když se v současné 

uspěchané době lidé pozastaví, popovídají si a užijí si příjemné chvíle. 

Dobu adventu – čekání na příchod Ježíška – mají děti moc rády. Ve školce začínáme  

4. prosince s první tradicí - příchodem sv. Barbory, rychlíme větvičky zlatého bezu a třešně, 

6. prosince přišel do školky Mikuláš – k mladším dětem s andělíčkem, ke starším s čertíkem. 

Ale protože máme ve školce samé hodné děti, které měly pro Mikuláše připraveny básničky, 

písničky a koledy, všechno dobře dopadlo. Čertíkovi se moc nelíbilo, hledal „zlobidla“, ale 

špatně pochodil. V příbězích si připomínáme i sv. Ambrože, Lucky, lití olova, házení 

pantoflem, rozkrojení jablíčka, pouštění svíček ve skořápkách, stavění jesliček, štědrý den – 

narození Ježíška. Vedeme děti, aby si hledaly důvod proč mít v úctě každého člověka, vážit si 

ho, mít ho rád, nebo jej přijmout, takového jaký je. 

Vyvrcholením adventu ve školce je „vánoční koledování“ a rozsvícení vánočního stromku na 

dvorku MŠ. Děti se velice těšily. Radostně zazpívaly zimní písničky, přednesly vánoční 

básničky a společně s rodiči zazpívali vánoční koledy.  

Předškoláci s nadšením prodávali vánoční výrobky, ochutnávaly se školkové pomazánky, 

voňavý punč, mlsalo se cukroví od maminek, nabízely se i výrobky z Chráněných dílen ze 

Znojma. Školkou po celou dobu zněly vánoční koledy, byla příjemná nálada. Dětem se vůbec 
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nechtělo domů. Bodejť ano – měly ve školce své nejmilejší, mlsání, samy mohly prodávat, 

nakupovat – takže si to patřičně užívaly. 

Ale i všechno krásné končí. Školka utichla a na dvorku zůstal jen svítící stromek, který každé 

ráno vítá děti do školky až do Tří králů. 

Vánoční nadílka ve školce byla bohatá, děti si celý týden užívaly nových hraček. I domů si 

každý donesl dáreček od Ježíška. 

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

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

Děkuji i rodičům, kteří podporují všechno dění ve školce, za jejich trpělivost, ochotu, 

upřímnost, pochopení, i když vždy není vše růžové a ne všechno se všem líbí.  

Přeji všem krásné Vánoce, příjemné chvíle v rodinném kruhu, dětem hodně dárků pod 

stromečkem a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví. 

 

                                                                      Za mateřskou školu Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

 

Březen 2019 

 

Okénko mateřské školy… 

 

Jaro máme tu. Zkusíme se ohlédnout zpátky, co se událo od poslední návštěvy v novinkách.  

Po Novém roce jsme si společně popřáli všechno pěkné a slíbili jsme si, že na sebe budeme 

pořád hodní. Zatím se to, až na nějaké malé šarvátky, daří. Ale v tak velkém kolektivu to ani 

není divu. Každé dítě je jiné, každý chce to, co má ten druhý. Starší děti zkouší vyřešit si 

problémy samy; umět říct, co se jim líbí i nelíbí.  

Tříkrálovou koledu po vesnici absolvovaly i mladší děti. Celý týden si děti vyprávěly  

a hrály v duchu této tradice – vyráběly krásné drahokamové koruny, učily se zpívat koledu 

„My tři králové jdeme k vám“. Hlavně byly seznámeny s podstatou tříkrálové sbírky dobrá 

vůle pomoci nemohoucím. Jako každý rok se děti šly rozloučit s jesličkami v kostele, zazpívat 

si naposled vánoční koledy. 

V lednu přijelo za dětmi Divadlo Rolničky s pohádkou Krtek a myška o kamarádské pomoci a 

o tom, že lhát se nemá. Dozvěděly se, že lež má totiž krátké nohy a daleko neujde. 

Předškoláci shlédli ve znojemském divadle druhé představení v rámci předplatného. Tentokrát 

krásný muzikál „Ať žijí duchové“.  

I děti ze školky byly pozvané kulturní komisí OÚ do „kina“ do Orlovny na promítání filmu 

„Králíček Petr“. Děti mohly sledovat film vleže, což byl skvělý nápad. I když se mladší děti 

začaly po půlhodině vrtět a procházet, vydržely až do konce. Honičky a bitky králíčků je 

udržely ve střehu. Děkujeme OÚ za pozvání. 

Předškoláky navštívili prvňáčci s prvním vysvědčením. Setkání bylo velice příjemné. Jednak 

děti se na sebe moc těšily, a hlavně byli prvňáčci moc chváleni. Však měli všichni samé 

jedničky. Což nás také moc těší.  

Na co se děti ve školce vždy nejvíc těší? Vypadá to, že na masopust. Letos si ho opravdu moc 

užily. Celý týden chodily téměř všechny děti v maskách, některé si je i měnily. Děti si 

„smažily“ koblížky. Děláme si legrácky, děti si vymýšlí legrační rýmy, hrajeme legrační hry – 

oblíbily si Koštětovou, tančíme legrační tanečky – Vašek, šašek bubeník.  Zkrátka období 

plné veselí a smíchu. Tak jak to má být. 

Na školkovém Slavíčku jsme zjišťovali nejen pěvecké dovednosti, ale hlavně to, zda se 

nebudou děti obávat vystoupit před větším publikem v základní škole. Ukázalo se, že i když 
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děti zpívají moc hezky, vůbec se nechtějí předvádět. Ale průběžně se děti na Slavíčka ve škole 

připravují. Věříme, že to dobře dopadne. 

A co děti prožívají mezi těmito už tradičními projekty? 

Děti si povídají o zimě, o zdraví. Velice zajímavé téma bylo „Počasí“, „Zvířátka v zimě“. 

Hrály si na poštu – v dnešní době mobilů a SMS zpráv je pro ně neznámé „poslat někomu 

dopis v obálce“. Taktéž téma „Kniha je můj kamarád“ – je důležité být s knížkou každý den, 

slyšet čtenou pohádku na dobrou noc, povídat si o pohádce, nechat dítě povědět, zda rozumí, 

co se četlo; rozvíjí si tak slovní zásobu, procvičuje výslovnost. Předškoláci si hrají na školu – 

svědomitě se snaží plnit úkoly, chodí k tabuli, cvičí, zpívají atd. 

Rodiče měli jarní týden čtení ve školce, předčítali dětem pohádky před odpoledním 

odpočinkem. Děti čtení rodičů velice vítají i rodičům se líbilo. 

Předškoláci navštívili děti v 1. třídě ZŠ, aby zjistili, co všechno se prvňáčci za půlrok naučili. 

To jsme všichni koukali, jak všichni pěkně čtou, píšou, počítají. Předškoláci jim na oplátku 

zazpívali písničky - Travička přes zimu spí a Šla liška po ledu. 

Na co se děti můžou těšit? 

Zúčastní se pěvecké soutěže Slavíček v základní škole, předškoláci půjdou k zápisu do 1.třídy 

ZŠ, některé děti přivítají nové občánky, přijede divadlo do školky, starší děti čeká další 

divadlo ve Znojmě – Maxipes Fík, vyneseme smrtku, prožijeme Velikonoce, přijede sférické 

kino. Snad nám letos bude přát počasí na Den rodiny. V červnu děti čeká překvapení. 

 

Za mateřskou školu                                                                        Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

 

Červen 2019 

 

Okénko mateřské školy 

 

Už je na dětech znát, že prázdniny ťukají na dveře. Potřebují si také odpočinout. Vždyť chodí 

poctivě do školky celý rok. Potřebují také vypnout od všech těch aktivit ve školce a mít 

obyčejné dny s rodinou. 

Od jara se zúčastnily pěvecké soutěže Slavíček, vítaly nové občánky, byly ještě třikrát 

v divadle ve Znojmě, přijel za nimi žonglér, pálily čarodějnice, chodili jim číst pohádky žáci 

ze školy, ve škole byly na kouzelnickém představení, shlédly sférické kino, tři maňásková 

divadla s poučením. Absolvovaly pěší výlet do Losolos – velice pěkné a zajímavé dopoledne 

plné her a soutěží o přírodě jim připravili dětem manželé Wieznerovi. Navštívily 1. třídu ZŠ 

v hodině prvouky a tělocviku. Staly se aktéry hodiny. 

Den rodiny nám opět, co se týče počasí, nevyšel – zima a déšť. Ale děti maminkám a 

tatínkům popřály k jejich svátku formou básniček, písniček a tanečků; předaly i dárečky – 

přání a vlastnoručně vypěstovanou pokojovou kytku. 

Některé děti se zúčastnily hasičské výtvarné soutěže. Z naší školky uspěly dvě děti (z 6 

školek), což je velký úspěch. 

Stojí také za zmínku návštěva loutkového divadla ve školce. 

Takové malé loutkové divadlo bylo ve školce poprvé. A jsme rádi, že tato nabídka přišla. Jsou 

to totiž loutky z dílny pana Pavla Maška, jehož tatínek od r. 1968 pracoval v únanovské 

pobočce Moravské ústředny, kde se vyráběly loutky. Tak se pan Pavel Mašek stal 

pokračovatelem ve výrobě loutek. Jakoby se loutky do Únanova vrátily.  

Ke Dni dětí dostaly děti ve školce nový lanový parkur a odpočívadlo. 

Také jsme zakoupili na obě zahrady dřevěné vyvýšené záhony. Děti se v nich učí pěstovat 

ředkvičky, hrách a kukuřici. Zatím jsou výtečnými pěstiteli. Ředkviček měly tolik, že si je 
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mohly vzít s sebou na výlet do Losolos. Nyní už sklízí i hrách. Poctivě totiž zalévají. Zasadily 

si i čtyři sazenice dýně „hokkaido“ – prý, aby si mohly uvařit polévku. 

Mimo toho všeho probíhají v týdenní nebo čtrnáctidenních intervalech témata – jarní květiny, 

poslové jara, odpadky kolem nás, naše zvířátka, život v lese, na louce, u rybníka, motýlek, 

život včel, doprava ad. 

Proběhl zápis do mateřské školy – bylo přijato 14 dětí. Do 1. třídy ZŠ odchází 11 dětí. 

Rozloučili jsme se s nimi opět formou zahradní slavnosti. Nejprve děti předvedly, co se 

dokáží během krátké doby naučit. Nejen písničky a básničky, ale i tanec s aktovkami (jejich 

nejoblíbenější) a dramatizaci známé písničky o běhu života. Po splnění čtyř úkolů bylo všech 

jedenáct dětí pasováno na školáky a dostaly pro vzpomínku dárky. V jídelně je čekalo 

překvapení v podobě indiánského tábora – indiánské čelenky, týpí, kánoe, malovaní indiáni, 

totem, lapače snů, luk a šípy, hudba. Děti byly moc překvapené. A vypadaly spokojeně.  

V červnu jedeme na výlet za pohádkou „Princ Bajaja“ na zámek do Jevišovic. Po pohádce 

děti uvidí, jak se dříve rozdělával oheň, jak se umlela mouka, upředla nit, zpracovával len. 

Dozví se, co je píst, necky, valcha, okřín, vřeteno…, co dělal mlynář, pazderník, přadlena a 

pradlena. Řemesla si budou moci i vyzkoušet. Výlet obohatí náš vzdělávací program, ve 

kterém vycházíme z lidových tradic a zvyků. 

Letos navštívíme i místní hasiče, kteří nám nejen popovídají o jejich práci, ale dostanou od 

nich děti ponaučení na prázdniny, co vše na ně číhá za nebezpečí. 

Ještě se přijede s dětmi rozloučit před prázdninami maňáskové divadlo Rolničky s pohádkou 

„Skřítek Vítek“. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu mateřské školy. Taktéž 

kolegyním za celoroční práci a péči, kterou vynaložily, aby se dětem ve školce líbilo. 

Prvňáčkům přeji, ať se jim ve škole daří, jak nejlépe to půjde. 

Všem hezké prázdniny plné sluníčka a pohody, ať se ve zdraví v září sejdeme. 

 

Za mateřskou školu                                                                Balíková Vlasta, učitelka MŠ 
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Příloha č. 3 

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – základní škola 

 

Září 2018 

Zprávy ze školy 

 
          Školní rok 2018/2019 jsme slavnostně zahájili v pondělí 3. září. Po vydařených 

prázdninách, kdy si všichni užívali nádherné letní dny, nás opět čekají každodenní povinnosti, 

ale také spousta zážitků, poučení i zábavy. V červnu nás muselo nedobrovolně opustit 13 

páťáků, kteří se rozletěli do několika základních škol a tři z nich začnou navštěvovat osmileté 

gymnázium ve Znojmě. Všem od srdce přejeme, aby se jim v nových školách líbilo, a budeme 

moc rádi, když nás občas navštíví, jako to dělají jejich předchůdci. 

          Čas se ale nedá zastavit, a tak jejich místa nahradí noví žáci, kteří se ještě nedávno 

věnovali hlavně hrám v mateřské škole. Mávnutím čarovného proutku se z nich ale 3. září 

2018 stali školáci. Ráno v osm hodin již netrpělivě čekali s taškami ve školní tělocvičně a 

vyhlíželi paní učitelku Polákovou. Bylo na nich vidět, že neměli přílišné obavy. Je to hlavně 

tím, že se s paní učitelkou pravidelně scházeli v přípravném kroužku, a tak věděli, jak vypadá 

jejich třída, kam budou chodit do družiny, na obědy, toaletu atd. Kromě rodičů a učitelů se 

slavnostního zahájení zúčastnil i pan starosta ing. Vojtěch Fabík, který všem žákům popřál 

úspěšný školní rok a rodičům i pedagogům hodně trpělivosti a vzájemné spolupráce. Rodiče 

zajisté potěšilo, že obec pokračuje ve své podpoře prvňáčků a již několik let jim přispívá 

částkou 2 000,- Kč na základní školní výbavu.    

          Ten, kdo o prázdninách prošel kolem školy, mohl sledovat, jak se výrazně mění její 

okolí. Stavba je poměrně rozsáhlá a náročná na koordinaci prací, takže musíme vydržet určitá 

omezení i občasný stavební ruch, ale po jejím dokončení se můžeme všichni těšit na výrazné 

zlepšení podmínek pro sportování, relaxaci i výuku. Dočkat už se nemohou i děti ze školní 

družiny. Venkovní terasu, víceúčelové hřiště, pískoviště, pergolu i průlezky budou určitě 

hojně využívat. Změnily se také vnitřní prostory. Ve školní družině přibylo okno a dveře na 

budoucí terasu, dokončili jsme výměnu osvětlení na chodbách za moderní úsporná světla a 

radikálně jsme na nich opravili omítky a opatřili je ochranným nátěrem. S nástupem zimy 

zajisté oceníme změnu, která se o prázdninách odehrála v kotelně. Stávající topný systém 

nahradily nové, moderní kondenzační kotle. Tímto bych chtěl poděkovat všem firmám, které 

se na rekonstrukci a opravách podílely.     

          Ve škole nás teď čeká každodenní poctivá práce. Všem nám jde o to stejné – připravit 

naše děti na budoucí nelehké úkoly a život v 21. století. Ne nadarmo se říká, že učitelské 

povolání není práce ale poslání. Výsledek ale nezáleží jenom na nich. Neméně důležitá je i 

motivace dětí, rodičů a hlavně jejich vzájemná spolupráce. V dnešní době již existuje celá 

řada moderních výukových metod a forem, které se snažíme využívat. I učitelé se musí 

neustále vzdělávat a doplňovat si své vědomosti a dovednosti. Učení se tím může dětem 

výrazně ulehčit, ale stále platí, že uspěje jen ten, kdo pro to něco sám udělá. 

          Stejně jako pan starosta při zahájení nového školního roku, tak i já přeji všem našim 

žákům, aby je učení bavilo a přinášelo jim radost a potěšení z dosažených úspěchů. Věřím, že 

i nadále budou rodiče našimi partnery a společnými silami docílíme oboustranné 

spokojenosti. K tomu samozřejmě patří i velice důležitá podpora ze strany našeho zřizovatele 

Obce Únanov. Doposud byla velmi dobrá a doufáme, že bude pokračovat i v budoucnu. 

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy   
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Zahájení školního roku 2018 – 2019 

 

Prosinec 2018 

Podzim v základní škole 

 
     Blíží se konec kalendářního roku, ale školní rok máme v plném proudu. A nechce se ani 

věřit, že skoro za dva měsíce budeme v jeho polovině a děti dostanou pololetní vysvědčení. 

Než se tak stane, pojďme se ještě poohlédnout za uplynulým obdobím v probíhajícím školním 

roce.  

     První kulturní akcí na začátku školního roku bylo vystoupení žáků na setkání seniorů. 

Letos přišli přítomné potěšit svým uměním žáci pěveckého kroužku, kteří zazpívali písně z 

muzikálu O Popelce. Žáci 4. ročníku zatancovali elegantní menuet a žáci 5. ročníku obohatili 

program veselými básničkami. Ani děti ze školní družiny nezapomněly obdarovat seniory 

upomínkovými dárečky. 

     V měsíci říjnu jsme s našimi žáky podnikli projektový den do bývalého pohraničí - Čížova. 

Po celou dobu pobytu nás provázeli Martin Mahr a Ing. Svatava Holubová, kteří pro žáky 1. a 

2. ročníku připravili zajímavé přírodovědné úkoly úzce spojené s místní flórou a faunou. 

Kroky starších žáků se zase ubíraly do terénu - na Hardeckou vyhlídku. A protože nám přálo 

krásné podzimní počasí, pobyt v Národním parku Podyjí jsme si náležitě užili. 

     V měsíci listopadu jsme zahájili i novou divadelní sezónu. Tentokrát jsme vyjeli do 

Městského divadla ve Znojmě za pohádkovým muzikálem  Ať žijí duchové, který vznikl na 

motivy stejnojmenného populárního dětského filmu. Se zaujetím jsme shlédli nejen herecké, 

ale i tančení a pěvecké výkony v podání dětských talentovaných herců a tanečníků. 

Představení bylo pro nás poutavé i tím, že se v něm objevily i známé tváře našich žáků. Už 

teď se těšíme na další skvělý divadelní zážitek. 

     Významnou událostí naší školy bylo 20. listopadu slavnostní otevření víceúčelového 

hřiště. Od června na naší škole probíhala rozsáhlá rekonstrukce venkovních prostor, která po 

dokončení přispěla k výraznému zlepšení podmínek pro sportování, relaxaci i výuku našich 

žáků. Děti se tak mohou těšit z nového hřiště s umělým povrchem, z nových průlezek, 

pískoviště, terasy a také ze zahrady s bylinkovými truhlíky, které budeme plně využívat již od 



 28 

jara. Ke slavnostnímu přestřihnutí památeční pásky a otevření hřiště došlo za přítomnosti 

zástupců obce, pana architekta, stavební firmy, zaměstnanců školy a veřejnosti. Nechybělo 

požehnání hřiště panem farářem Vášou a následná prohlídka spojená s výborným 

občerstvením, které připravily paní kuchařky. 

     Vánoční období bezesporu patří k nejkrásnějším svátkům roku. Na ty letošní se celá škola 

připravuje již od konce listopadu. Ve třídách i školní družině se již peče, tvoří, zdobí... Vše se 

chystá na Vánoční jarmark, který již neodmyslitelně patří k pravidelným akcím naší školy. 

Návštěvníci si tak mohou zakoupit dětské výrobky, zhlédnout vánoční vystoupení v podání 

žáků či popovídat s přáteli u šálku kávy a ochutnat výborný moučník z naší školní kuchyně. 

     Je již tradicí, že každý rok před Vánocemi uspořádají paní vychovatelky s dětmi ve školní 

družině Vánoční odpoledne. Nejinak tomu bylo i letos. Tělocvična doslova praskala ve švech. 

V tvořivých dílnách si mohly děti se svými rodiči, ale i prarodiči vyrobit sváteční dekorace, 

načerpat předvánoční atmosféru a užít si tak příjemně strávený čas ve školní družině.  

     Advent jsme již tradičně zahájili ve spolupráci s Kulturní komisí obce na návsi u 

vánočního stromu. Akci zahájil ředitel školy Mgr. Rostislav Koc, který následně předal slovo 

panu starostovi Mgr. Jindřichu Bulínovi. Po jeho projevu následovalo za pomoci dětí 

rozsvícení vánočního stromu.  Následně pan farář Váša posvětil adventní věnec a zažehl první 

svíčku. Přítomní se mohli zaposlouchat či si společně zazpívat s našimi žáky z pěveckého 

kroužku známé vánoční koledy. Nechyběly ani vlastnoručně vyráběné perníčky od dětí ze 

školní družiny. V mrazivém počasí určitě všem přišly vhod i teplé nápoje.  

     5. prosince každoročně navštěvuje naší školu Mikuláš se svojí družinou, aby se přesvědčil, 

jak splnili žáci své loňské sliby. Většina z nich je dodržela. A ti, co na ně v letošním roce 

zapomněli a měli namále, aby neskončili v čertovském pytli, přísahali, že se polepší. Tak 

uvidíme… 

     Kalendářní rok nám pomalu, ale jistě spěje ke svému závěru, proto bychom vám chtěli 

jménem všech zaměstnanců a žáků naší školy popřát krásné a pohodové Vánoce. Ať je pro 

všechny nadcházející nový rok výzvou k dobrým vztahům, k udržení pevného zdraví a 

životního elánu.  

 

Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Petra Fialová 
 
 

 

Nově otevřené víceúčelové hřiště 
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Březen 2018 

Ohlédnutí za 2. čtvrtletím školního roku 2018/ 2019 

 
Od zahájení školního roku uplynulo už půl roku. Dne 31. 1. 2019 nám připravila Kulturní 

komise obce Únanov pro žáky promítání filmu v sále orlovny jako odměnu za snahu v prvním 

pololetí školního roku. Děti si hlasováním vybraly film Králíček Petr. Všem se promítání 

líbilo. Touto cestou děkujeme. 

Druhé pololetí jsme začali pílí, aby i konec školního roku byl radostný pro většinu našich 

žáků. Prvňáčci už umí počítat do deseti a učí se počítat do dvaceti. Čtou ve slabikáři. Určitě se 

těší ze svých prvních knížek, které dostali pod vánoční stromeček od Ježíška. I ostatní žáci 

všech ročníků a tříd jsou v jednom kole, aby jejich znalosti byly co nejlepší. 

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

do škol, Recyklohraní a v tomto druhém pololetí budeme soutěžit i s Panem Popelou, jak bývá 

zvykem. 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 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 úsporné kompaktní 

zářivky a výbojky. V březnu jsme také zahájili sběr kuchyňského oleje a tuku ve spolupráci 

s firmou Fritex s.r.o. 

V tomto školním roce podporujeme chov holuba domácího z „babiččina dvorečku“ a chov 

trnorepa skalního v ZOO Jihlava formou „SponZoorství“.  

Od února jsme zahájili výuku plavání. Pro druhý a třetí ročník se jedná o plavecký výcvik, 

který je plně hrazený školou. Čtvrtý a pátý ročník má tzv. zdokonalovací kurz. Všechny děti 

si plavání užívají, i když je to někdy pořádná dřina. 

V kroužku "Poznáváme svět" jsme se zapojili do 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice 2019. Letos bylo vybráno téma, které se našimi životy prolíná a provází nás 

doslova na každém kroku: od materiálu podrážek bot, přes asfalt silnic až po krásu 

ohňostrojů: = CHEMIE.  

Teď na jaře se účastníme dalšího XVII. ročníku výtvarné soutěže "Mé toulky za zvěří", kterou 

vyhlašuje ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA. 

Určitě to nebude poslední výtvarná soutěž, do které se letos žáci pustí. Budeme doufat, že 

budou také úspěšní a jejich tvora bude odměněna. 

Další významnou kulturní akcí bude návštěva divadelního představení „O líné babičce“ 

v Brně. V březnu jsme pro žáky uspořádali ve školní tělocvičně maškarní karneval.  

 

Ve středu dne 3. dubna 2019 v 15.00 hod proběhne zápis do první třídy. Zápis se koná v době 

přípravného kurzu pro předškoláky. Prosíme rodiče, aby si k zápisu přinesli občanský průkaz 

a rodný list dítěte. 

Před svátky 11. dubna ŠD, tak jako každý rok, pořádá pro rodiče s dětmi velikonoční dílnu, na 

kterou se obyčejně děti těší. 

Kdo se zajímá o možnost zažít smysluplný a zábavný program environmentálního vzdělávání, 

pohyb na čerstvém vzduchu i pobyt v pasivním ekopenzionu, sledujte webové stránky 
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https://hostetin.veronica.cz/ nebo http://vis.bilekarpaty.cz/doc/pobytove-programy. Možná že 

se necháte inspirovat a o letních prázdninách vyrazíte za přírodou a zážitky. 

Čtenářům přeji za žáky a zaměstnance krásné jarní dny plné pohody, zdraví a sluníčka. 

                                                         

                                                                                                             Mgr. Věra Jantošová 

 

Promítání filmu v orlovně 

 

Červen 2018 

Informace ze základní školy 

 
Školní rok 2018/2019 je již minulostí. Děti, rodiče, učitele i provozní zaměstnance školy nyní 

čekají dva měsíce zaslouženého odpočinku. Hned v úvodu bych chtěl všem poděkovat. Dětem 

za píli a svědomitou celoroční práci, rodičům za trpělivost a spolupráci se školou, pedagogům 

za profesionální přístup k dětem a ochotu věnovat se jim i nad rámec svých povinností a 

provozním zaměstnancům za vytváření příjemného zázemí. Jsem si vědom, že ne vždy se vše 

podaří dokonale, ale nesmírně si vážím toho, že dokážeme vzájemně komunikovat a věci 

průběžně řešit nebo se alespoň o řešení snažit. Škola je živý organismus, kde se vzájemně 

střetává a proplétá mnoho lidských osudů a není vždy jednoduché vše harmonicky sladit. 

Proto je tak důležité, abychom si vzájemně naslouchali, byli ohleduplní, vstřícní a tolerantní. 

Zároveň ale nesmíme zapomínat na to, že existují jistá pravidla a zásady, které by se měly ctít 

a dodržovat. Často se ve veřejném prostoru debatuje o tom, jestli má škola žáky jenom 

vzdělávat nebo současně také vychovávat. Osobně si myslím, že výchova a vzdělávání by 

spolu měly jít ruku v ruce. Samozřejmě, že největší zodpovědnost za výchovu dětí mají 

rodiče. Škola jim v tom ale může při vhodně nastavených pravidlech pomáhat. Je důležité si 

uvědomit, že školství není jenom o platech a vyhořelých učitelích, jak se nás snaží přesvědčit 

někteří politici a novináři, ale hlavně o komunikaci, vzdělávání a přípravě dětí do života. To, 

co v nich obrazně řečeno zasejeme, budeme jednou sklízet.  

My učitelé jsme si svého poslání vědomi, a proto se snažíme kromě naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu děti všestranně rozvíjet formou pořádání různých společných aktivit, 

https://hostetin.veronica.cz/
http://vis.bilekarpaty.cz/doc/pobytove-programy
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jako jsou třeba kroužky, soutěže, dílny, vystoupení atd. Některé z posledních akcí bych rád 

připomněl.  

V minulém čísle Únanovských novinek informovala paní učitelka Jantošová o několika 

výtvarných soutěžích, do kterých jsme se zapojili. Nevynechali jsme ani příležitost 

prezentovat práce našich žáků ve výtvarné soutěži s názvem Hasičský rok, kterou u 

příležitosti oslav svého založení uspořádal SDH Únanov. Kromě malování měli žáci možnost 

změřit síly i v jiných oborech. Jejich matematické schopnosti výborně prověřila mezinárodní 

soutěž Matematický klokan, zpěváci poměřili síly při tradiční pěvecké soutěži Únanovský 

slavíček, páťáci nás reprezentovali v okrskovém kole fotbalového turnaje Mc Donald’s CUP a 

s půlročním zpožděním, které bylo způsobeno stavebními pracemi, nakonec úspěšně proběhla 

také sběrová soutěž. I v tomto roce se naši žáci za vydatné pomoci svých rodin moc snažili a 

celkem během jednoho dne naplnili úctyhodné čtyři kontejnery papírem. Všem sběračům moc 

děkujeme.  

K nejhezčím akcím ve školním roce určitě patří vánoční a velikonoční dílny, kdy si děti 

s rodiči společně užijí pohodový podvečer. Při letošní velikonoční dílně opět vznikla velká 

spousta nádherných výrobků, které určitě ozdobily nejednu domácnost. Za kulturou jsme se 

po čase vydali do divadla Radost v Brně. Moc jsme se těšili na představení s názvem O líné 

babičce. Byli jsme totiž moc zvědaví na to, jak herci na jevišti zvládnou zahrát například 

setkání babičky se sněžným mužem, let balonem, bláznivou jízdu po dálnici nebo potápění 

v moři. Zážitek to byl opravdu mimořádný a nezapomenutelný. Nezklamal nás ani kouzelník 

Katonas, který za námi po několika letech opět zavítal do školy. Děti nejen pobavil, ale také 

poučil.  

Moc jsme si také užili letošní školní oslavu dětského dne v parku u koupaliště. Netradiční 

zimní olympiáda v létě přinesla dětem spoustu zábavy.  

Červen bývá ve škole hodně hektický. Kromě toho, že musíme napsat závěrečné písemky a 

uzavřít známky, se ještě chceme s uplynulým rokem a hlavně našimi páťáky důstojně 

rozloučit. Proto pořádáme školní akademii s bohatým programem, který si připravují 

jednotlivé třídy a zájmové kroužky. Tradičně také jezdíme na školní výlet. Letos jsme se po 

čase znovu vydali do zábavního parku Permonium v Oslavanech. Děti zde prožily příjemné a 

adrenalinové dopoledne. Aby úspěšně splnily všechny úkoly a získaly odměnu, musely projít 

nástrahami oslavanských permonů. 

Poslední školní týden jsme si čekání na vysvědčení zkrátili již zmíněnou školní akademií, 

úklidem pomůcek a tříd a také individuálním programem jednotlivých tříd. Prvňáci a druháci 

dali přednost radovánkám na koupališti Pohoda, třeťáci se vydali za zážitky do Brna, kde 

utužovali kolektiv v zábavním vědeckém parku VIDA, čtvrťáci se rozhodli na kolech 

poznávat okolí Znojma a páťáci se zajeli podívat do Mikulova. Společně jsme se všichni 

viděli až v pátek 28. června, abychom si slavnostně předali vysvědčení a naposledy se 

rozloučili s páťáky. Loučení je to vždycky dojemné, protože po pěti společně strávených 

letech máme všichni na co vzpomínat. Přejeme všem dětem, ať se jim v nových školách líbí a 

jsou úspěšní. Budeme rádi, když se za námi občas přijdou podívat, jako to dělají mnozí 

z bývalých žáků.  

Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům krásné prázdniny a těším se na další spolupráci.             

 

                                                                                            Za žáky a zaměstnance ZŠ 

                                                                                            Mgr. Rostislav Koc 
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