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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. 2020, 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 

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 47 23,50 11,75 (k 30. 09. 2019) 

1. stupeň ZŠ 5 72 14,40 14,40 (k 31. 03. 2020)                      

Školní družina 2 55 27,50 27,50 (k 31. 10. 2019) 

Školní jídelna-

výdejna MŠ 
x 44 x (k 31. 10. 2019) 

Školní jídelna ZŠ x 72 x (k 31. 10. 2019) 
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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. 

Vyvýšené záhony na pěstování bylinek, 

zeleniny a květin 

Sportovní zařízení Tělocvična, víceúčelové hřiště v areálu u 

koupaliště, 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 

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 (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 
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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. 2020 Bc. Lucie Tomášková - zastupuje rodiče 

Aleš Holler - zastupuje rodiče 

Jiří Krška - zastupuje zřizovatele (předseda) 

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 

 

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 18 osob 

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

Počet vychovatelů ŠD 2 osoby (1 současně asistentka pedagoga) 

Počet učitelek MŠ 4 osoby  

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 osoba 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 osoba 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 osoby 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících (k 1. 9. 2019) 

 

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 
mateřská 

dovolená 
VŠ 

učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

speciální pedagog 

7. speciální pedagog 0,136 VŠ 

učitelství pro školy 

pro mládež 

vyžadující zvláštní 

péči 

8. 

vychovatelka ŠD 1,00 středoškolské vychovatelství 

asistent pedagoga 0,5 středoškolské 
kurz pro asistenty 

pedagoga 

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 0,88 středoškolské předškolní výchova 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 1. 9. 2019) 

 

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 3 0 2 1 4 0 2 0 1 1 12 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících (k 1. 9. 2019) 

 

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 0,80  SOU 
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pomocná kuchařka 0,25 

 

 

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

    Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020 – 2021 

 

 

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 15 3 3 12 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 1. pololetí 2019/2020 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 11 6 11 0 0 0 

2. ročník 13 9 13 0 0 0 

3. ročník 18 9 14 4 0 0 

4. ročník  13 3 8 5 0 0 

5. ročník 17 10 9 8 0 0 

Celkem 72 37 55 17 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 1. pololetí 2019/2020      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 11 0 0 0 0 0 

2. ročník 13 0 0 0 0 0 

3. ročník 18 0 0 0 0 0 

4. ročník  13 0 0 0 0 0 

5. ročník 17 0 0 0 0 0 

Celkem 72 0 0 0 0 0 
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Přehled o prospěchu – 2. pololetí 2019/2020 

 

 Počet 

žáků 

Z toho 

dívek 

Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 11 6 11 0 0 0 

2. ročník 13 9 13 0 0 0 

3. ročník 18 9 14 4 0 0 

4. ročník  13 3 10 3 0 0 

5. ročník 17 10 9 8 0 0 

Celkem 72 37 57 15 0 0 

 

 

Přehled udělených výchovných opatření – 2. pololetí 2019/2020      

 

 Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka  

TU 

Důtka 

 ŘŠ 

1. ročník 11 0 0 0 0 0 

2. ročník 13 0 0 0 0 0 

3. ročník 18 0 0 0 0 0 

4. ročník  13 0 0 0 0 0 

5. ročník 17 0 0 0 0 0 

Celkem 72 0 0 0 0 0 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách – 1. + 2. pololetí 2019/2020 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 1 450 20,14 0 0 

2. pololetí 766 10,64 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 0 

Souběžně postiženi více vadami 0 

Se závažnými vývojovými poruchami učení 6 

Se závažnými vývojovými poruchami chování 0 

 

 

Pozn.: Stav k 31. 3. 2020 
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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 

celkem hodin 5 6 13 7 9 
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B) Přehled jednorázových školních akcí a činností přispívajících k cílům minimálního 

preventivního programu za školní rok 2019/2020: 

 

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) 

 

říjen: 

 Halloween – projektový den 

 Beseda žáků v obecní knihovně 

 

listopad: 

 Městské divadlo ve Znojmě – představení Princezna ze mlejna a Princezna  

a loupežníci 

 Autorské čtení spisovatelky Petry Dvořákové – Flouk a Líla 

 Návštěva Sboru dobrovolných hasičů v Únanově (taktické cvičení) 

 

prosinec: 

 Zahájení adventu - vystoupení žáků pěveckého kroužku 

 Mikulášská nadílka 

 Výstava dětských prací v Domově pro seniory v Plavči 

 Vánoční dílna ve školní družině 

 Městské divadlo ve Znojmě – představení Pohádka na Vánoce 

 Vánoční jarmark a besídka 

 Vánoční vystoupení pěveckého a dramatického kroužku pro děti z MŠ Únanov 

 

leden: 

 Městské divadlo ve Znojmě – představení O pokladu ve mlýně 

 Vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše 

 Návštěva žáků 1. ročníku s prvním vysvědčením v MŠ Únanov 

 

únor: 

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

 Maškarní karneval 

 Návštěva předškolních dětí z MŠ v 1. třídě 

 

březen: 

 Uzavření školy jako opatření vlády ČR proti šíření nemoci COVID - 19 

 

duben: 

 Uzavření školy jako opatření vlády ČR proti šíření nemoci COVID - 19 

 

květen: 

 Uzavření školy jako opatření vlády ČR proti šíření nemoci COVID – 19 

 Od 25. 5. otevření školy v režimu školních skupin 
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červen: 

 Oslava Mezinárodního dne dětí  

 Ukončení projektu Dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku 

 Rozloučení s žáky 5. ročníku 

 Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020 

 

  

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

2019/2020 

 

 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, 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 St 13.00 - 14.00 

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

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

Přípravný kurz - předškoláci předškoláky J. Tůmová St 15.00 - 15.45 

Pohybové hry 3. - 5. roč. J. Klašková Po 14.15 - 15.00 

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

Počítačový kroužek 2. - 4. roč. R. Koc Pá 14.00 - 14.45 

 

             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. 

 

6.4 Spolupráce s rodiči 

 

   Rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských 

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

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

konzultačních hodin třídního učitele, výchovného poradce či metodika prevence.  

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

různých akcí - např. tvořivé dílny ve školní družině, vánoční jarmark, vánoční besídka apod. 
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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 zápisů v žákovské knížce a 

osobních konzultací. 

 

6.7 Závěr 

 

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

 

 

 

7. 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: 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

 

Z důvodu pandemie DVPP nebylo 

splněno. Všechny učitelky studovaly 

odbornou a metodickou literaturu.  

  

 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 

Datum Název Rozsah Účastníci 

19. 9. 2019 
Právní poradna s JUDr. Hanou 

Polákovou 
5 hodin Mgr. Rostislav Koc 

24. 9. 2019 
Reforma financování regionálního 

školství 
4 hodiny Mgr. Rostislav Koc 

26. 9. 2019 
Správní právo ve škole a školském 

zařízení 
8 hodin Mgr. Rostislav Koc 

30. 9. 2019 Hospitace v praxi ředitele školy 5 hodin Mgr. Rostislav Koc 

4. 11. 2019 Využití INSPIS ŠVP 8 hodin Mgr. Rostislav Koc 

13. 11. 2019 
Školení vedoucích pracovníků o PO 

a BOZP 
 Mgr. Rostislav Koc 
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4. 12. 2019 
Sdílení příkladů dobré praxe ve 

čtenářské gramotnosti 
2,5 hodin Lenka Kocová 

5. 12. 2019 
Výkaznictví v součinnosti se 

společným vzděláváním 
5 hodin Mgr. Rostislav Koc 

12. 3. 2020 
O strašidlech a čarování s hudbou a 

pohybem 
5 hodin Mgr. Eva Poláková 

26. 8. 2020 

Dětská kresba aneb výtvarný projev 

jako nástroj poznání dítěte 

v pedagogické praxi 

5 hodin Lenka Kocová 

 
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. 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

8.1 Akce a aktivity mateřské školy  

 

Schůzka s rodiči 5. 9. 2019 

Logopedická depistáž 23. 9. 2019 

Výroba skřítků a větrníků do předzahrádky (DÚ pro rodiče) září 2019 

Fotografování dětí 15. 10. 2019 

Bramborový den – podzimní odpoledne 24. 10. 2019 

Čtení rodičů dětem 11. 11. – 15. 11. 2019 

9. Svatomartinský lampiónový průvod 11. 11. 2019 

Vyrábění na dětský vánoční jarmark 21. 11. 2019 

Screeningové vyšetření očí   4. 12. 2019 

Prodejní výstavka Chráněných dílen  5. 12. – 12. 12. 2019 

Vánoční koledování na dvorku  12. 12. 2019 

Masopustní průvod po vesnici   14. 2. 2020 

Schůzka s rodiči nových dětí                                individuálně 22. 6. 2020 

Sběr baterií celoročně 

Prodejní výstavky knížek celoročně 

Fond Sidus - charitativní sbírka na podporu dětských nemocnic 

 

Ve spolupráci se ZŠ: 

 

"Děti čtou dětem" Žáci ze ZŠ docházeli 1x měsíčně číst dětem do MŠ. 

Grafomotorický kurz pro předškoláky v ZŠ  

Pohádka v ZŠ „Sněhurka a sedm trpaslíků“ 17. 12. 2019 

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 3. 3. 2020 

Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ 30. 1. 2020 

Návštěva dětí z MŠ s tříkrálovou koledou (6. 1. 2020) a masopustním průvodem (14. 2. 2020) 
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Spolupráce s ostatními organizacemi: 

 

Logopedická depistáž (SPC) 23. 9. 2019 

Screeningové vyšetření očí 4. 12. 2019 

Prodejní výstava výrobků Chráněných dílen 5. 12. – 12. 12. 2019 

Advent se sestřičkou Františkou – Hvězda nad betlémem 9. 12. 2019 

Tříkrálová Koleda (OÚ) 6. 1. 2020 

Příspěvky do Únanovských novinek čtvrtletně 

Vítání občánků (OÚ) 14. 6. 2020 

Beseda se včelaři (Dobešovi z Mikulovic) 25. 2. 2020 

 

Akce a aktivity s dětmi: 

 

Návštěva u Valášků – domácí zvířata 3. 10. 2019 

Čtení „Děti čtou dětem“ 8. 10. 2019 

Prohlídka výstavy podzimních plodů v kostele                                               17. 10. 2019 

Čtení „Děti čtou dětem“ 5. 11. 2019 

Divadlo ve školce – „Krtek a kolo“ 11. 11. 2019 

1. divadlo (Znojmo) - "O princezně, Luciášovi a makových buchtách“    26. 11. 2019 

Čtení „Děti čtou dětem“ 3. 12. 2019 

Divadlo ve školce - "Vánoční pohádka"                                                           4. 12. 2019 

Mikulášská nadílka v MŠ                                                                                  6. 12. 2019 

Advent se sestřičkou Františkou „Hvězda nad Betlémem“ 9. 12. 2019 

Dětský jarmark                                                                                                 12. 12. 2019 

Přišel ježíšek - vánoční nadílka ve školce 13. 12. 2019 

Pohádka pro děti v ZŠ „Sněhurka a sedm trpaslíků“  17. 12. 2019 

Čtení „Děti čtou dětem“ 7. 1. 2020 

Návštěva jesliček v kostele  9. 1. 2020 

Divadlo v MŠ - "Krtek a kolo" 10. 1. 2020 

Tříkrálová koleda po vesnici  6. 1. 2020 

2. divadlo (Znojmo) - "Veselá pouť"     28. 1. 2020 

Kejklíř Vlasta ve školce  30. 1. 2020 

Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením ve školce 30. 1. 2020   

Hudební vystoupení „To nejkrásnější“ (Mgr. Vojkůvka) 11. 2. 2020 

Pirátská show  12. 2. 2020 

Masopustní průvod po vesnici 14. 2. 2020 

Beseda se včelaři (Dobešovi z Mikulovic) 25. 2. 2020 

Školkový Slavíček 27. 2. 2020 

Návštěva 1. třídy v ZŠ 3. 3. 2020 

3. divadlo (Znojmo) - "Pražské pověsti"  10. 3. 2020 

Vítání občánků                                                                                                    14. 6. 2020 

Loučení s předškoláky    

Čištění zoubků celoročně 
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8.2 Akce a aktivity základní školy a školní družiny 

 

 Slavnostní zahájení nového školního roku za účasti starosty obce pana Mgr. Jindřicha 

Bulína – 2. 9. 2019 

 Výroba dárků pro seniory (ŠD) 

 Třídní schůzka 1. ročníku – 19. 9. 2020 

 Vystoupení žáků z Pěveckého kroužku na setkání seniorů a vedení obce – 20. 9. 2020 

 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 1. lekce – 24. 9. 2019 

 Zahájení činnosti zájmových kroužků – 1. 10. 2019 

 Cvičný požární poplach s poučením žáků – 14. 10. 2019 

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

15. 10. 2019 

 Beseda žáků 4. ročníku o knihách v obecní knihovně – 21. 10. 2019 

 Setkání s policejními kynology s ukázkami výcviku služebních psů (ŠD) - 23. 10. 2019 

 Halloween ve škole – projektový den (ZŠ + ŠD) – 1. 11. 2019 

 Třídní schůzky – 14. 11. 2019 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě – Princezna ze mlejna (Divadlo Pegas, Praha) – 

15. 11. 2019 

 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 2. lekce – 19. 11. 2019 

 Sledování taktického cvičení SDH – 20. 11. 2019 

 Beseda žáků 2. a 3. ročníku se spisovatelkou Petrou Dvořákovou v obecní knihovně 

(autorské čtení – kniha Flouk a Líla) - 21. 11. 2019 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě – Princezna a loupežníci (Divadelní spolek 

Rotunda, Znojmo) – 22. 11. 2019       

 Zahájení adventu na návsi ve spolupráci s Kulturní komisí obce – 2. 12. 2019 

 Mikulášská nadílka pro žáky – 5. 12. 2019   

 Hry s mikulášskou tematikou (ŠD) – 5. 12. 2019       

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě – Pohádka na Vánoce (Divadlo Pohádka, Praha) -  

6. 12. 2019 

 Vánoční dílna pro žáky a rodiče (ŠD) – 9. 12. 2019 

 Vánoční jarmark s besídkou (ZŠ + ŠD) – 16. 12. 2019 

 Vystoupení pěveckého a dramatického kroužku pro děti z MŠ – 17. 12. 2019 

 Účast starších žáků na florbalovém turnaji SVČ Znojmo – 19. 12. 2019 

 Vánoční besídky ve třídách – 20. 12. 2019 

 Výroba a distribuce vánočních přání (ZŠ + ŠD) – 20. 12. 2019 

 Návštěva Městského divadla ve Znojmě – O pokladu ve mlýně (Divadelní společnost Julie 

Juřišťové, Praha) – 10. 1. 2020 

 Třídní schůzky – 16. 1. 2020 

 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – 3. lekce – 21. 1. 2020 

 Setkání s kejklířem Vlastou Dobiášem – 30. 1. 2020          

 Ukončení 1. pololetí – vydání výpisu vysvědčení žákům – 30. 1. 2020 

 Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v mateřské škole – 30. 1. 2020 
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 Plavecký výcvik pro žáky 2. – 5. ročníku – od 11. 2. 2020. Do konce školního roku 

proběhlo 5 lekcí.   

 Maškarní karneval (ZŠ + ŠD) – 14. 2. 2020 

 Přerušení provozu školy nařízením vlády ČR v souvislosti se šířením nemoci COVID – 19 

– od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020 

 Návrat žáků do školy – práce školních skupin – od 25. 5. 2020 

 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – závěrečná lekce – 5. 6. 2020 

 Fotografování tříd – 9. 6. 2020      

 Slavnostní ukončení školního roku, loučení s žáky 5. ročníku, vydání vysvědčení –  

30. 6. 2020          

                                 

 

8.3 Účast v soutěžích 

 

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

 Celostátní soutěž Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

 Výtvarná soutěž vyhlášená městem Znojmem „Naše země“ – říjen 2019 – poslali jsme 

6 vybraných děl našich prvňáčků a čtvrťáků, žádné dílo nebylo porotou vybráno a 

odměněno. 

 Výtvarná soutěž NP Podyjí "Poznáváme přírodu" 

Letos do této soutěže malovali svá díla prvňáci, třeťáci a čtvrťáci. Vybrali jsme osm 

zdařilých výkresů. V této soutěži jsme obdrželi poděkování za účast. 

 48. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2020 – únor 2020 

Letos do této soutěže malovali svá díla prvňáci, třeťáci z kroužku „Poznáváme svět“ a 

čtvrťáci. Vybrali jsme 8 zdařilých výkresů. Získali jsme poděkování za účast. 

 Výtvarná soutěž se sdružením myslivců - Mé toulky za zvěří - únor 2020 

Zúčastnili se žáci prvního, třetího a čtvrtého ročníku. Odeslali jsme 11 zdařilých 

výkresů. V celostátním kole jsme získali čestné uznání (Nela Hlávková z 1. třídy). 

 Výtvarná soutěž "Život u vody a ve vodě" - březen 2020 - výkresy jsme stihli ještě 

před karanténou, vybrali jsme čtyři pěkné výkresy žáků ze čtvrté a třetí třídy, kteří 

pracovali na tomto tématu s p. učitelkou Mgr. Věrou Jantošovou. 

Termín ukončení soutěže byl posunut na září 2020. 

 Výtvarná soutěž "Neviditelná výstava - Létání" - duben 2020, Pestrý svět – Praha – 

nová uzávěrka byla 28. 9. 2020. Do této soutěže jsme vybrali 4 díla našich čtvrťáků a 

třeťáků. Obdrželi jsme poděkování za účast. 

 Výtvarná soutěž pro SDH Únanov – z dubna přesunuto na červen 2020 

I letos se do této soutěže zapojily všechny naše třídy a někteří žáci malovali i podruhé 

v odpoledních výukových blocích. Vyhodnocení proběhlo koncem června. Autoři 

nejlepších prací převzali odměny od starosty SDH pana Lukáše Tomáška. První třída 

byla odměněna celá za společné dílo. 

 Výtvarná soutěž „Čarovné barvy země“ květen/ červen 2020, také zde jsme stihli 

přihlásit naše díla. Uzávěrka byla přesunuta do září 2020. Obrázek "Odkrytý hrob s 

kostrou", jehož autory byli Filip Hotový, Viktorie Kavková, Jan Kuchař, Vojtěch 

Matula, Šimon Šimeček obsadil nádherné 2. místo. Obraz "Odhalení stop našich 

předků" autorů Filip Hotový, Viktorie Kavková, Jan Kuchař a Lukáš Tran skončil na 

místě prvním.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019/2020 na škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy v roce 2019 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.  

 

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. 

 

 

 

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 2019/2020 nebyl realizován žádný projekt. 
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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.  

        Již několik let spolupracujeme s Kulturní a sportovní komisí obce Únanov a také 

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

2019/2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Domovem pro seniory v Plavči. Naši žáci se 

svými výtvarnými pracemi a různými výrobky podíleli na organizování tematických výstav 

k různým příležitostem v tomto ařízení. 

        Nadále jsme udržovali úzké 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 pokračovala spolupráce s PPP ve Znojmě.  

        Pracovně lékařské služby máme nadále 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 jsme zajišťovali na základě potřeb školy 

a konkrétních nabídek certifikovaných vzdělávacích institucí. Nejužší spolupráce probíhala se 

Střediskem služeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. 

 

 

 

15. Závěr 
 

          Školní rok 2019/2020 se nepochybně zapíše do našich dějin jako ten, kdy byla poprvé 

od zavedení povinné školní docházky tato povinnost na určitou dobu přerušena. Stalo se tak 

od 11. března 2020, kdy se naše vláda v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření nemoci 

covid – 19 rozhodla uzavřít školy a žáci tak přešli na nepovinnou distanční výuku. Pro žáky 

i pedagogy to byla naprosto nová situace, kterou museli společně s rodiči řešit. Na konci 

školního roku došlo k určitému uvolnění přijatých opatření, takže se mohli žáci od 25. 5. do 

školy za dodržení přísných hygienických pravidel vrátit. Výuka probíhala formou školních 

skupin. Byla to doba nelehká, ale myslím, že jsme ji společnými silami nakonec zvládli. Zde 

je namístě poděkovat všem dětem, jejich rodičům i pedagogům za snahu o vzájemnou pomoc 

a spolupráci. Děkujeme také Obci Únanov za možnost nákupu notebooků pro učitele, které 

nám významně pomohly při distanční výuce. A zapomenout nesmíme ani na provozní 

pracovníky školy, kteří se vzorně po celý školní rok starali o chod školy a školní jídelny.   

 

 

 

16. Přílohy 
 Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 (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) 
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V Únanově dne 11. 10. 2020 

 

 

                                                                                                        Mgr. Rostislav Koc v. r. 

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

 Mgr. Rostislav Koc 

 ředitel školy                                                          

      

 

                                                                        Jiří Krška v. r. 

Školská rada schválila dne 26. 11. 2020 .................................................. 

                                               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 

 

 
Okénko mateřské školy…09/2019 

 

„Po prázdninách zas nastal školky čas. 

Hodně jsme se těšili, dlouho jsme tam nebyli. 

Ve školce se učíme, hrajeme si, cvičíme, 

zpíváme si pro radost, kamarádů máme dost.“ 

          Z mateřské školy už opět zaznívají dětské hlásky. Školka je uvnitř v novém kabátku, 

celá vymalovaná veselými barvami, provoněná čistotou. V jídelně je vyměněno linoleum a 

nové obložení, na zahradě jsou nově natřené všechny zahradní hrací prvky, na dolní zahradě 

byla instalovaná nová branka, do jídelny a do I. třídy klimatizace. A to díky vstřícnosti 

obecního úřadu. Pro děti velice pěkné a příjemné prostředí.  

          Ale všichni víme, že začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě 

velkou změnou. A ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý 

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

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

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

na takovou situaci trochu jinak. Ale netrvá to ani dva týdny a většina dětí už je ve školce 

skoro jako doma. 

          Děti mají možnost každý týden prožívat 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, navštíví podzimní výstavu v kostele, loučí se 

s odlétajícími ptáky, navštíví je maňáskové divadlo, ukládají zvířátka k zimnímu spánku. V 

listopadu začnou jezdit předškoláci do divadla do Znojma. V adventním období připravujeme 

společně vánoční výzdobu a děti se začínají těšit na Vánoce – čekání si krátíme dodržováním 

tradic počínaje „barborkami“, sv. Mikulášem, Luckami, vánočními zvyky a konče vánoční 

nadílkou pro děti.  

          Na co se můžeme těšit ve spolupráci s rodiči? V září pořádáme společnou zahajovací 

schůzku s rodiči, návštěvu logopeda; už tradičně nám rodiče s dětmi v rámci „domácího 

úkolu“ pomáhají vyzdobit venkovní zahrádku – letos máme v zahrádce milé skřítky a 

větrníky; rodiče se s úkolem vždycky velice pěkně popasují; v říjnu se společně sejdeme na 

bramborovém odpoledni; proběhne fotografování dětí; tradiční lampiónový průvod na sv. 

Martina; v prosinci prodejní výstava výrobků Chráněných dílen ze Znojma, 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. Umožňujeme také rodičům týden čtení 

pohádek dětem před odpoledním odpočinkem. 

          V letošním roce odešlo 13 předškoláků a 17 dětí bylo přijato. Letos je 16 předškoláků. 

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

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

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

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

krásným a bezstarostným životním údobím co  možná nejlépe, abychom je dobře připravily 

na školní povinnosti. Proto rodičům přeji, aby ve školce našli důvěryhodné prostředí pro své 

dítě.  
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          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. 

 

Za kolektiv pracovnic MŠ                                                              Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

  

      

  

Okénko mateřské školy…12/2019 

 
          Že je ve školce vždycky prima si určitě všichni nemyslí. Zvláště ti nejmladší, kteří se 

hned po ránu musí odloučit od maminky. Dá jim to ještě někdy velké úsilí. Děti to 

samozřejmě řeší pláčem. Je to jejich jediná (často i účinná) obrana. Už se to ale děje opravdu 

ojediněle. Mamince na rozloučenou „zazpívají“ už asi ze zvyku, ale sotva překročí práh, už se 

usmívají a jsou jak v jiném světě. Čekají na ně kamarádi a plno pěkných hraček. 

          A neustále se něco děje. Co je vždy odvede od jejich stýskání. Zvláště teď – v adventní 

době. Mají i možnost přijít s maminkami nebo i s tatínky vyrábět. Sešli jsme se už na 

bramborovém dni. Velice pěkné odpoledne plné bramborových dobrot a dekorací z brambor.  

          Potom na 9. Svatomartinském lampiónovém průvodu – rodiče i děti pomáhali 

s přípravou – děti chystaly písničky a básničky s paní učitelkami a maminky napekly 

martinské rohlíky.  

          Na dětský vánoční jarmark rovněž pomáhali rodiče s dětmi vyrábět různé ozdoby a 

dekorace. Určitě si rodiče odnesli nějakou tu inspiraci a nápady, které si vyzkouší i doma. 

          Starší děti začaly jezdit do Městského divadla ve Znojmě.  První pohádka „O princezně, 

Luciášovi a makových buchtách“ se dětem moc líbila. Hlavně obdivovaly interiér divadla. 

Říkaly, že je to jak na zámku. Mladší děti také nepřišly zkrátka. Do školky za nimi přijelo 

divadlo Hvězdička a Rolničky s pohádkami o krtkovi. 

          Jedenkrát za měsíc dochází dětem do školky číst pohádku žáci ze základní školy. Děti 

tak poznávají, jak pěkně se ve škole naučí číst i ony. Moc se jim to líbí. 

          I rodiče měli možnost celý týden číst dětem pohádky. A taky tuto možnost využili. 

Dětem vždy přečetli nejméně tři pohádky. Na jaře si čtení mohou zopakovat.  

          A máme tu mikulášskou nadílku! I když většina dětí zažila Mikuláše s jeho pomocníky 

v předvečer už doma, přes to měly děti v očích strach. Mladší děti navštívil Mikuláš se dvěma 

andílky. Ke starším dětem si vzal na pomoc ještě čertíka. Ale byl to hodný čert. Pomáhal 

s nadílkou – měl jí plný pytel. Děti se nebály sáhnout pro nadílku do pytle. Mikulášovi za 

nadílku všechny děti řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Mikuláš je za to pochválil, ale i 

přesto musely slíbit, že budou hodné nejen ve školce, ale i doma. Neboť Mikuláš ví, že to 

občas zaskřípá. 

          Sestra Františka dětem přiblížila adventní dobu. Pochválila děti za to, jak byly pozorné 

a pomáhaly jí. Děti jí předaly dáreček.  

          Nejvíce se děti těšily na dětský vánoční jarmark. Hlavně předškoláci, kteří se stali 

„jarmarečníky“. Letos jich bylo šestnáct. Ale nejprve na dvorku u rozsvíceného stromku 

velice pěkně potěšili všechny přítomné krásným vánočním koledováním – zimními 

písničkami, básničkami a krásnou scénkou „Putování do Betléma“. Pohlazení po duši! 

Společně s rodiči jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Pak se „jarmarečníci“ rozeběhli do 

svých krámků, aby prodali své výrobky. Letos opravdu rozmanité. Průběžně se všichni mohli 

občerstvit teplými nápoji, ochutnat školkové pomazánky a také vánoční cukroví od šikovných 

maminek. Rodiče měli také možnost zakoupit si výrobky Chráněných dílen ze Znojma. 
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          A přišel Ježíšek! Hned druhý den po jarmarku. Děti měly i vánoční hostinu. Překvapení 

a radost v očích dětí je odměnou za všechnu tu náročnou přípravu a chystání. A Ježíšek byl 

štědrý; děti měly radost ze šlapacích čtyřkolek, stavebnic, her, panenek. Každý si odnesl 

dáreček i domů. 

          V posledním týdnu jsme byli pozvaní do základní školy na pohádku O Sněhurce. 

Nacvičili ji žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Fialové. Dětem i paní učitelce patří velká 

pochvala.  

          Společně jsme s dětmi vzpomínali u rozsvícené svíčky na bývalého pana starosty 

Vojtěcha Fabíka. Děkovali jsme za to, jaký byl a co všechno pro nás udělal.  

          Všem přeji za celou mateřskou školu radostné Vánoce a v novém roce 2020 pevné 

zdraví, štěstí, spokojenost a hodně společných chvil v rodinném kruhu.  

 

                                                                                                  Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

 

Okénko mateřské školy…03/2020 

 
          V novém roce 2020 jsme si ve školce popřáli všechno hezké; ať jsme hodně zdraví a 

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

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

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

jako vždy na obecním úřadu a v základní škole. Sladkosti, které si vykoledovaly, si 

spravedlivě rozdělily. 

          Známé divadlo „Hvězdička“ manželů Horákových z Hodonína přijelo zahrát všem 

dětem ve školce pohádku „Krtek a kolo“. Předškoláci v rámci předplatného navštívili divadlo 

ve Znojmě, kde shlédli představení „Veselá pouť“. Plné barev, veselí, a také prvky černého 

divadla, což bylo, zdá se pro děti něco nového, neznámého. Také Divadlo Evy Hruškové a 

Jana Přeučila  a jejich Pověsti české ze staré Prahy se dětem líbily. Děti se seznámily 

s Horymírem, Křesomyslem, koněm Šemíkem a také s čertem v pověsti o Faustově domě.  

          Kejklíř Vlasta a jeho nezapomenutelný legrační pštros Emil. Podařené vystoupení, při 

kterém děti úplně bez obav pomáhaly.  

          I letos se přišli prvňáčci pochlubit s prvním vysvědčením. Mile nás překvapili samými 

jedničkami.  

          Mgr. Břetislav Vojkůvka zavedl děti do světa dětské hudby. V „Pirátské show“ se děti 

naučily nejen žonglovat ale i kouzlit.  

          Masopustní veselici mají děti velice rády – zpíváme legrační písničky, hrajeme legrační 

hry, pořádáme přehlídku masek. A nakonec se vydáme na masopustní průvod po vesnici. Děti 

zazpívaly na obecním úřadu a ve škole.  

          Beseda o životě včel a hlavně o jejich důležitosti v životě byla velice přínosná. Děti si 

vyzkoušely včelařské oblečení a nástroje. Nakonec je čekala ochutnávka medu. 

          Školkový slavíček pořádáme také každý rok, i když se dětem do toho moc nechce. Ale 

nakonec zazpívali skoro všichni. Letos jsme oslovili rodiče, aby dětem pomohli s výběrem 

písničky. A dobře jsme udělali. 

          Každý měsíc chodí dětem do školky číst žáci z 5. třídy základní školy. Zaslouží si 

velkou pochvalu a poděkování. 

          A co bychom chtěli ještě ve školce zažít? Vynášení Smrtky – vítání jara, Velikonoce; 

pálení čarodějnic; navštívíme místní knihovnu; přivítáme nové děti, připravíme Den 

maminek, Cykloden.  
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          Nesmíme zapomenout na důležitou besedu s hasiči. Navštívíme ještě dvakrát divadlo ve 

Znojmě, přijede divadélko do školky, oslavíme Den dětí a nakonec se rozloučíme s našimi 

předškoláky. Hlavně ať nás nic nesouží a zdravíčko nám slouží.  

          Zvláště nyní v této docela těžké době; ale pokud budeme ohleduplní a budeme 

respektovat veškerá nařízení a opatření, tak vše dobře dopadne. Všem přeji pevné zdraví. 

 

Za kolektiv mateřské školy                                                          Balíková Vlasta, učitelka MŠ 

 

 

Okénko mateřské školy…06/2020 

 

          Od posledního setkání se ve školce mnoho neudálo. A ani nemohlo. Bylo to docela 

těžké období. Mateřská škola se uzavřela na dobu asi dvou měsíců. 

          Děti byly ochuzené o zápis do MŠ (letos bylo přijato 14 dětí), o zápis do 1. třídy ZŠ (do 

1. třídy odchází 15 dětí). Vše proběhlo elektronicky nebo poštou. Ale na dětech to vůbec není 

znát. Ty projevily radost, že mohly být doma. 

Všichni jsme to vydrželi a už jsme zase zpátky ve školce. 

A musím říct, že i děti se rády vracely do školky. Mezi své kamarády. Sice některé mladší 

děti den dva „stávkovaly“, ale už je zase veselo. Měření teploty, častější mytí rukou, 

dezinfekce, jim vůbec není na obtíž. Vše zvládají velice dobře. Jsme rádi, že jsme zdraví, a že 

to všechno takhle dopadlo.  

          Mrzí nás, že jsme se nemohli setkat s rodiči nových dětí, jak činíme každý rok v červnu. 

Ale opět jsme využili elektronickou cestu a potřebné informace se k rodičům včas dostaly. 

          A co je nám líto? Líto nám je předškoláků, kteří odchází do 1. třídy. Loučili jsme se 

pouze v rámci třídy. Opět se ale děti necítily ošizené – dárky na památku na školkové období 

vše vynahradily. Den dětí jsme oslavili každá třída zvlášť. Různé hry, soutěže a nakonec 

zmrzlinka. 

          Je dobře, že děti tento závažný problém tak neprožívají, přestože o něm ví, dovedou ho 

pojmenovat, vědí, čeho se týká; bez problémů přijímají pravidla a nařízení, která s tím 

souvisí. Někdy by mohly být vzorem pro některé dospělé. 

          Co děláme celé dny? To, co každý rok. Akorát jsme více „zavření“. A hlavně 

přizpůsobujeme program přání dětí. Věnujeme se společenským stolním hrám, cvičíme, 

zpíváme, malujeme, tančíme; využíváme hry a stavebnice, které děti během roku moc 

nechtějí. Ale nakonec přijdou na to, že to je skoro ta nejlepší hračka. A hodně času trávíme na 

zahradách. Což dětem vyhovuje. Vycházky moc v oblibě nemají. 

          Pět děvčátek ze školky přivítalo nové občánky. Zazpívaly jim o miminku, přednesly jim 

básničky - rovněž o miminku. Nejvíce se malým občánkům líbila Mravenčí ukolébavka. A tři 

děvčátka – tři sudičky jim daly do vínku zdraví, lásku a úspěchy. 

          V závěru musím pochválit děti předškoláky, kterým jsme zaslaly úkoly, aby si plnily 

přípravu pro nástup do 1. třídy doma. Většina úkoly posílala včas a velice pěkně vypracované; 

už jako opravdoví školáci. I rodiče chválím a děkuji jim, že se svým dětem věnovali, že 

nebrali úkoly na lehkou váhu a že všechno pěkně zvládali.  

          Pochvalu zaslouží i některé mladší děti. Posílaly pozdravy a své výrobky, které 

s maminkami vytvořily. Všechny pozdravy byly usměvavé a veselé. Bylo z nich cítit, že jsou 

děti spokojené, že je nic netrápí, že jim nic nechybí. 

          Děkuji všem, kteří se během roku podíleli na chodu mateřské školy. Kolegyním za 

celoroční práci. Budoucím prvňáčkům přeji, ať se jim ve škole daří.  

          Všem přeji sluníčkové, pohodové a hlavně zdravé prázdniny.  

 

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

 

Příspěvky do čtvrtletníku Únanovské novinky – základní škola 

 

Září 2019 

Školní rok 2019/2020 přináší změny 

 
          Ano, je to tak. Čas je neúprosný, ale také spravedlivý. Odměřil nám dva měsíce 

nádherných prázdninových dnů, kdy jsme si mohli odpočinout od každodenních povinností a 

načerpat nové síly. Pedagogové a provozní zaměstnanci nastoupili do školy o týden dříve, aby 

bylo na první školní den všechno připraveno. Kromě tradičních činností, jako jsou příprava 

tříd, rozvrhů a pomůcek, se navíc ještě seznamovali s novými posilami našeho pedagogického 

sboru. Paní učitelka Jana Tůmová přebrala po kolegyni Lence Brdové pátý ročník a slečnu 

vychovatelku Martinu Vlčkovou nahradila paní vychovatelka Jiřina Klašková. Oběma 

přejeme, ať se jim v naší škole líbí a věříme, že se nám společnými silami podaří pro děti 

připravit ve škole příjemné a podnětné prostředí.  

          Úderem osmé hodiny jsme v pondělí 2. září slavnostně zahájili další školní rok, který 

vejde do dějin jako školní rok 2019/2020. Co nám přinese, je zatím ještě zahaleno rouškou 

tajemství, ale něco víme už nyní. Letošní školní rok bude přelomový hlavně v novém způsobu 

financování regionálního školství. Je to tak náročná změna, že ji nakonec naši zákonodárci po 

několika letech příprav ještě o rok odložili s tím, že tak bude dostatek času na doladění všech 

komplikací. Jestli se to povedlo, nedokážu v tuhle chvíli s jistotou tvrdit, nicméně určité 

změny nastávají. Nová pravidla sice budou platit až od ledna příštího roku, ale již od září bylo 

potřeba vše nastavit. Z pohledu ředitele se hlavně jedná o to, kolik můžeme otevřít tříd 

vzhledem k počtu žáků, kolik pedagogů a provozních zaměstnanců bude škola potřebovat a 

hlavně - jak se to vše ufinancuje. Do hry vstupuje matematika a celá řada propracovaných 

postupů, jak si tzv. „jednoduše“ vypočítat finanční částku, se kterou může škola počítat. Na 

počátku je ale potřeba do vzorců dosadit nejpozději o prázdninách údaje, z nichž některé lze 

zjistit snad jen z křišťálové koule, protože například počet žáků školy může být oproti 

očekávání jiný. To se letos například stalo i nám. Abychom mohli školu organizovat jako 

pětitřídní, bylo nutné, aby v září nastoupilo 75 žáků. Vypadalo to, že jich opravdu 75 

nastoupí. Druhého září nám ale přišlo 74 dětí, protože se o prázdninách jedna žákyně 

odstěhovala. Rodiče, bohužel, nemají povinnost nám tyto situace hlásit, takže můžeme 

spoléhat jenom na jejich dobrou vůli. Když chybí, mohou nastat řediteli komplikace. Vše snad 

ale půjde vyřešit díky obecnímu zastupitelstvu, které může v takových mezních situacích 

povolit ze zákona výjimku na nejnižší počet žáků ve třídě. Doufejme, že k tomu dojde, a tím 

bychom mohli celý školní rok ponechat pět samostatných tříd, čímž se vyhneme 

nepříjemnému spojování ročníků a naopak budeme moci dětem i rodičům nabídnout komfort 

v podobě kvalitní výuky.    

          Těší nás, že naprostá většina rodičů z Únanova se rozhodla své děti vzdělávat právě 

v naší škole. Moc si jejich důvěry vážíme a věříme, že svého rozhodnutí nebudou litovat, i 

když je jasné, že nastanou i chvíle, kdy budeme muset řešit nepříjemné záležitosti, které se 

občas vyskytnou. Důležité ale bude, abychom si společně pěstovali vzájemnou důvěru, 

porozumění a toleranci ve prospěch dětí. 

          Jsme také moc rádi, že i nadále máme silnou oporu v našem zřizovateli. Důkazem toho, 

jaký má obec i její vedení o školu zájem, je mimo jiné i účast pana starosty Mgr. Jindřicha 

Bulína na našich akcích, včetně slavnostního zahájení nového školního roku. Společně jsme 

přivítali třináct prvňáčků, kteří se už nemohli dočkat, až zasednou poprvé do lavic a začnou se 
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učit. Všichni si přejeme, ať jim to nadšení dlouho vydrží a zažijí ve škole úspěchy a radost 

z poznávání.  

          To samozřejmě platí pro všechny žáky. Za naše zaměstnance snad mohu slíbit, že 

uděláme všechno pro to, abychom v červnu, až budeme uplynulý školní rok hodnotit, mohli 

být všichni spokojeni. O tom, jak se nám to daří, budeme čtenáře Únanovských novinek 

průběžně informovat.  

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy     

 

 

 

 

Prosinec 2019 

Zimní zprávy ze základní školy 

 

          Zdá se to jen pár týdnů, co jsme v tělocvičně naší školy přivítali nové prvňáčky a 

zahájili školní rok. 

          To ještě děti ve školní družině využívaly k hraní nejen krásné hřiště, ale hrály si i na 

zbrusu nově vybavené terase přístupné z prvního oddělení. 

          Prvňáčci si za tu krátkou dobu již dávno na školu zvykli a naučili se mnoho písmenek.  

Počasí nastupující zimy děti zahnalo dovnitř do tepla. První čtvrtletí školního roku jsme 

završili zhodnocením práce žáků a třídními schůzkami, kde jsme o školní práci informovali 

rodiče. 

          Hlavním posláním školy je naučit děti potřebným dovednostem a probudit v nich touhu 

po dalším poznávání a vzdělání. Učitelé vedou žáky také k dobrému vztahu ke své rodné 

vesnici. Jednou z aktivit, kterými žáci potvrzují svůj vztah k starším spoluobčanům, je 

každoroční vystoupení na Setkání seniorů v místní orlovně. Letos děti z pěveckého kroužku, 

který vede paní učitelka Poláková, zahrály seniorům hudební pohádku O Budulínkovi. Děti 

také na stoly roznesly tácky s chutným cukrovím, které jim ve školní družině pomohla napéct 

paní vychovatelka Kocová. 

          Pěvecká vystoupení na různé akce zabezpečuje pěvecký kroužek, který navštěvují 

talentovaní žáci již mnoho roků vždy od října do konce května. Ale učitelé únanovské školy 

nabízejí žákům účast v několika dalších zájmových kroužcích. V letošním školním roce jsou 

to tyto kroužky : dramatický, anglický jazyk, přípravný pro předškoláčky, počítačový, 

kroužek Poznáváme svět  a v ŠD se zapojily děti do kroužku tvořivého a pohybových her. 

          Když ještě bylo venku pěkně, přijeli za dětmi do družiny psovodi Městské policie se 

svými svěřenci a převedli dětem výcvik psů.  

          Zvířátka mají naše děti velmi rády a proto si i letos odhlasovaly sponzorství pro dvě 

zvířata v jihlavské ZOO. Letos tedy finančně přispěly na chov baziliška zeleného a ježka 

bělobřichého. 

          I když Halloween není náš národní zvyk, dětem se tento svátek líbí pro jeho 

strašidelnost a možnost obléct si strašidelné kostýmy. A tak se poslední říjnový den škola 

hemžila malými čarodějnicemi, upíry, kostlivci a jinou havětí. V kostýmech si pak žáci užili 

soutěžení v tělocvičně i ve třídách. 

          Po dlouhé době jsme opět začali jezdit do znojemského divadla. V rámci předplatného 

jsme shlédli již tři velmi zdařilá divadelní představení.  
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          Za kulturou se vypravili žáci 2. a 3. třídy i na obecní úřad. Poutavé povídání o dětské 

knížce Flouk a Líla si vyslechli přímo od spisovatelky Petry Dvořákové. A hned si domluvili 

další návštěvu do obecní knihovny. Setkání zprostředkovala paní Heimlichová. 

          Od konce listopadu směřuje veškerá pozornost dětí k blížícímu se adventu. Ten jsme 

také již tradičně zahájili ve spolupráci s Kulturní komisí obce na únanovské návsi 2. prosince. 

Pěvecký kroužek přidal k vánočním koledám také trochu poezie a pro přítomné bylo 

připraveno teplé a voňavé občerstvení. Nechyběly ani dvě velmi důležité osoby – pan starosta 

Bulín a pan farář Váša, který posvětil náš adventní věnec a zapálil na něm první svíčku. A pak 

už děti spěchaly s rodiči na první mikulášskou nadílku do kostela. Druhou nadílku pak dostaly 

ve škole, kde si ji ovšem musely zasloužit odříkáním básničky pekelné družině doprovázené 

anděli a samotným Mikulášem. 

          V této krásné adventní době se stalo pěknou tradicí společné tvoření dětí a rodičů při 

vánoční dílně, kterou organizuje školní družina. A další milá setkání všech, kteří se rádi do 

školy vrací alespoň jednou do roka a na chvíli, jsou na vánočním jarmarku. Děti se velmi 

snažily vyrobit co nejnápaditější vánoční ozdůbky, které pak s radostí prodávaly. Návštěvníci 

poseděli u voňavého vánočního čajíku a s dobrým zákuskem v čajovně školní jídelny a pak se 

všichni potěšili společným vystoupením dramatického kroužku a pěveckého kroužku. 

Básničky přednášeli na vánoční besídce naši nejmilejší – prvňáčci. 

          Přejeme šťastné vánoční svátky plné lásky a rodinné pohody. 

Loučíme se s rokem a těšíme se, že i v tom příštím budeme pečovat o to nejvzácnější, co vaše 

obec má – o vaše děti. 

 

Za žáky a kolektiv zaměstnanců ZŠ Eva Poláková 

 

 

 

 

Březen 2020 

Jarní zprávy ze základní školy 

 

Byť se zima ještě úplně nevzdává své vlády, prodlužující se dny již předznamenávají 

brzký příchod jara. Pár dnů si ještě musíme počkat. Než však zima nadobro skončí, pojďme se 

ohlédnout a připomenout si všechny významné události, které na naší škole proběhly. 

Konec ledna je již neodmyslitelně spojen s pololetním vysvědčením - oceněním za pět 

měsíců studijního úsilí. Je dobré mít na paměti, že známka na vysvědčení je výslednicí 

průběžné pololetní práce ve škole, domácí přípravy, nejen znalosti látky, ale i jejího 

praktického využití, samostatnosti, vytrvalosti a tvořivosti. Pro většinu žáků byl 30. leden ve 

znamení napjatého očekávání, jaká paleta známek se na výsledném listu zobrazí. Obzvlášť 

pro prvňáčky to byl významný den, protože to bylo jejich první vysvědčení vůbec. Rozzářené 

oči našich nejmenších školáků svědčily o tom, že byli šikovní a pracovití, za což si ze školy 

s velkou radostí odnášeli samé jedničky. Však se také ihned s paní učitelkou vydali do 

mateřské školy, aby svá první vysvědčení ukázali svým kamarádům. I naši starší žáci byli 

napjatí, jestli vše dopadne podle jejich představ. Jedniček bylo rozdáno opravdu hodně. A 

jestli pololetní vysvědčení někomu nedopadlo úplně nejlépe a známky nebyly zrovna takové, 

jaké si přál? Nevadí. Horší známky nejsou žádnou pohromou, ale jen upozorněním či 

varováním, kde je potřeba zabrat a dosáhnout lepších výsledků. A přestože druhé pololetí je 

již v plném proudu, do konce školního roku zbývá ještě dostatek času na nápravu. 
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Odměnou za snahu v prvním pololetí školního roku bylo po několikaleté odmlce 

opětovné zavítání kejklíře Vlasty Dobiáše, který nám předvedl své umění. Všichni jsme 

obdivovali jeho profesionální žonglování, jízdu na jednokolce či praskání bičem 

v bezprostřední blízkosti. Spoustu legrace jsme si užili také při vystoupení s ptačím 

kamarádem Emilem. S nadšením jsme se aktivně zapojili do mnoha z disciplín, takže nebyla 

nouze o vtipné okamžiky a dobrou zábavu. Všichni vystupující zaslouženě sklidili obdiv a 

velký potlesk publika.      

Návštěva divadla je jistě nedílnou součástí vzdělávání dětí. Tento školní rok jsme 

využili nabídky předplatného na pět divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. 

V měsíci lednu jsme navštívili již čtvrté divadelní představení a na další kulturní zážitek se již 

těšíme v květnu. 

Od února žáci 2. - 5. ročníku vyměnili tělocvičnu za plavecký bazén a každé úterý 

dojíždí do Městských lázní ve Znojmě. V úvodní lekci byly děti rozděleny do čtyř družstev 

podle svých plaveckých dovedností. Díky intenzivní výuce zkušených instruktorů z plavecké 

školy Aquastart dělají velké pokroky. Během deseti dvouhodinových lekcí probíhá nácvik 

principů bezpečnosti, splývání, plaveckého dýchání, orientace pod vodou, výuka plaveckých 

stylů a také skoků do vody. Cílem kurzu je nejen naučit děti plavat, ale také upevňovat jejich 

fyzickou zdatnost. Přejeme všem hodně plaveckých úspěchů a především radost z plavání a 

pohybu ve vodě. Plavecký výcvik bude zakončen předáváním mokrého vysvědčení. Budou 

nad želvami a kapry převažovat delfíni? Uvidíme. 

 Čas masopustu jsme již tradičně oslavili maškarním karnevalem. Poslední pátek před 

jarními prázdninami patřila tělocvična naší školy pohádkovým a filmovým postavám. Žáci 

všech tříd si připravili nápadité masky a společně prožili odpoledne plné hudby, tance, soutěží 

a her. Nechyběla ani bohatá tombola. Tímto moc děkujeme všem rodičům a sponzorům za 

příspěvky do tomboly. 

Žáci 4. ročníku každoročně absolvují sérii lekcí dopravní výchovy ve spolupráci s 

Centrem pro silniční dopravu s.p.o. Výukový program zajišťuje Mgr. Petr Vysočan, který děti 

seznamuje s pravidly chování chodce a cyklisty v silničním provozu. Na teoretickou část 

naváže v poslední lekci část praktická, kdy se žáci stanou skutečnými účastníky silničního 

provozu. Budou muset prokázat znalost osvojených pravidel a zvládnout jízdu zručnosti. Za 

svou snahu, um a píli získají svůj první řidičský průkaz.  

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

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

např. do výtvarných soutěží Naše země pořádané městem Znojmem; Toulky přírodou, kterou 

vyhlásil NP Podyjí; do mezinárodní výstavy Lidice 2020 a mnoha dalších. Budeme doufat, že 

naši výtvarníci budou úspěšní a jejich tvorba bude odměněna. 

A co nás čeká v nejbližší době? Za dveřmi je zápis předškolních dětí do první třídy, 

oblíbená pěvecká soutěž s dlouholetou tradicí Únanovský slavíček, velikonoční tvoření ve 

školní družině či oslava naší planety Země. Ale o tom zase až příště. 

Všem dětem a rodičům přejeme krásné jarní měsíce a úspěšné druhé pololetí tohoto 

školního roku. 

  

Za žáky a zaměstnance ZŠ 

Mgr. Petra Fialová  
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Červen 2020 

Koronavir školu neporazil 

 

          Paní učitelka Fialová popřála v závěru svého příspěvku v předchozím vydání 

Únanovských novinek všem dětem a rodičům krásné jarní měsíce a úspěšné druhé pololetí 

školního roku 2019/2020. Bylo to v době, kdy jsme ještě netušili, že právě tento rok se 

významně zapíše do historie našeho školství. Všichni jsme měli před sebou velkou spoustu 

pracovních i osobních plánů, které nám ale výrazně změnil jedenáctý březen a s ním spojené 

uzavření školy v souvislosti s opatřeními naší vlády proti šíření nemoci COVID-19, na které 

po týdnu navázalo i přerušení provozu mateřské školy. Rázem jsme se ocitli v situaci, na 

kterou nebyl nikdo připravený a s napětím a úzkostí jsme sledovali vývoj pandemie ve 

státech, kam jsme ještě nedávno jezdili na vysněné dovolené. Ač to nebyla situace vůbec 

příjemná, bylo potřeba jednat. Díky vyhlášené karanténě jsme sice museli zůstat doma, ale 

každý z nás hledal cesty, jak může být ostatním užitečný. Někteří se pustili do šití roušek, 

kterých bylo zpočátku velmi málo, jiní se snažili pomáhat rizikovým skupinám spoluobčanů 

například s nákupy a neustále jsme při tom sledovali televizní a rozhlasové zpravodajství, kde 

nás informovali o opatřeních a krocích naší vlády. Záhy nám bylo jasné, že tato situace potrvá 

delší dobu a bude potřeba se s tím nějak vypořádat. 

          Pedagogové byli postaveni před problém, jak zajistit dálkově výuku žáků. Bylo jisté, že 

hlavním spojením mezi nimi a rodinami se stanou telefony, počítače a internet. Jsem moc rád, 

že se nám od počátku podařilo s vedením obce přenastavit priority našeho rozpočtu a pořídit 

pro paní učitelky nové notebooky, aby je mohly využívat ze svých domovů ke kontaktu se 

svými žáky. Výuka tak mohla probíhat nadále a osobní kontakt jsme mohli omezit na 

nezbytné minimum. K tomu sloužily dvakrát týdně úřední hodiny, kdy byl ve škole rodičům 

k dispozici ředitel a po předchozí domluvě i třídní učitelé, aby dětem předali pracovní listy a 

studijní materiály. Úkoly jsme zadávali po domluvě s rodiči prostřednictvím stránek tříd na 

našich webových stránkách, případně přes e-maily či sms zprávy. Postupně jsme také začali 

využívat Skype k online přenosům, takže se mohli žáci vidět nejen s učitelem, ale také 

navzájem. Určitě to pro všechny byla nezapomenutelná zkušenost. I když se k nám občas 

doneslo, jak se učitelé mají a že si užívají další prázdniny, musím konstatovat, že opak byl 

pravdou. Výuka na dálku není vůbec jednoduchá a vyžaduje od všech zúčastněných více 

energie a hlavně času. Nejvíce bychom chtěli poděkovat všem rodičům za velkou pomoc, 

trpělivost a vytrvalost s jakou s námi spolupracovali. Moc si toho vážíme. Určitě to pro ně 

nebylo vůbec lehké, ale ve většině případů obstáli na výbornou a ještě k tomu s hvězdičkou. 

Mé osobní poděkování za výbornou práci patří nejen jim, ale také všem spolupracovníkům. 

Ukázalo se, jak dobrý tým v naší škole pracuje. Nikdo nehledal nějaké výmluvy a všichni se 

snažili být užiteční, jak to jen šlo. Nepřítomnost žáků ve škole měla také jednu výhodu – 

umožnila nám přistoupit k modernizaci školní wifi sítě, takže po návratu do školních lavic se 

mohly děti těšit na kvalitnější výuku s využitím moderní techniky. 

          Všechno má svůj konec, takže s úderem osmé hodiny dne 25. května nám 

epidemiologové umožnili omezený návrat do školy. I tady se ukázalo, že nehledáme výmluvy, 

ale řešení, a tak jsem byl jako ředitel školy moc rád, že mi všichni zaměstnanci potvrdili 

ochotu pracovat a nevyužili možnost odmítnout nastoupit z důvodu možného ohrožení jejich 

zdraví. Společně jsme se poradili, jak nastavíme pravidla pro to, abychom mohli provozovat 

pět výukových skupin a zajistili také stravování a pro mladší děti i odpolední blok. Myslím, že 

se nám to podařilo a všechno fungovalo bez vážnějších problémů. Na rozdíl od jiných škol, 

kam se vrátila sotva polovina žáků, nám potvrdilo účast 92 % dětí, takže jsme se mohli 

věnovat i probírání nového učiva a v příštím školním roce se nebudeme muset stresovat. 

V září ještě dokončíme přerušený plavecký výcvik, takže ani o ten děti neochudíme. V 
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omezené míře proběhlo i fotografování tříd, při němž se některé skupiny domluvily, že se 

vyfotografují také v roušce, aby měly na toto výjimečné období nějakou památku.  

          Nakonec si tedy připadám jako ve správné pohádce, kde všechno dobře dopadlo, i když 

nás třeba moc mrzí, že díky bezpečnostním opatřením nemohla proběhnout školní akademie, 

kde se mimo jiné loučíme s našimi absolventy – páťáky. Proto jim chci alespoň touto cestou 

popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, úspěchu a splnění všech snů. Nic ale nepřichází 

zadarmo a o spoustu věcí se musíme sami zasloužit. To už jistě pochopila jedna z nich, která 

velice úspěšně vykonala zkoušky na prestižní osmileté gymnázium a udělala nám tím 

obrovskou radost.  

          A co bude dál? To je zatím ve hvězdách. Doufáme, že v září se všechno vrátí zase 

k normálu. Přivítáme dvanáct nových žáků, opět zapneme školní zvonění a s radostí se 

budeme věnovat vzdělávání. Do té doby přeji všem pěkné prázdniny a těším se na shledanou 

ve školním roce 2020/2021.        

 

Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy     
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Příloha č. 4 

 

Fotografie ze školních akcí 

 

 
 

 
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 – přivítání prvňáčků 
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Halloveen – projektový den – 4. ročník 

 

 
 

Zahájení adventu na návsi – vystoupení žáků 
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Mikulášská nadílka 

 

 
 

Vánoční dílna 
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Vánoční jarmark 

 

 
 

Vánoční jarmark 

 



 36 

 
 

Vánoční jarmark – výrobky žáků 

 

 

 
 

Vánoční jarmark – výrobky žáků 
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Vánoční jarmark – pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 

 
 

Vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše 
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Maškarní karneval 

 

 
 

Maškarní karneval – 1. ročník 
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Maškarní karneval – 2. ročník 

 

 
 

Maškarní karneval – 3. ročník 
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Maškarní karneval – 4. ročník 

 

 
 

Maškarní karneval – 5. ročník 
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Návrat žáků do školy od 25. 5. 

 

 
 

Ukončení školního roku, loučení s páťáky, tradiční symbolické předání klíče čtvrťákům 

 


