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1. Základní údaje o škole 
Název právnické osoby vykonávající činnost školy dle platného rozhodnutí: 
Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Město Miroslav 
Ředitel školy: Mgr. Jana Kadlecová 
Telefon: 515 333 123 
E-mail: zs.miroslav@zsmiroslav.cz 
Www stránky: www.zsmiroslav.cz 

Školská rada 

Složení Školské rady ZŠ Miroslav 
Školská rada je složena ze tří členů jmenovaných zřizovatelem, tří členů volených z řad 
pedagogických pracovníků školy a tří členů volených z řad zákonných zástupců žáků. 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem: 

Kopeček Kamil, Mgr.  
Plechatý Martin, Ing. 
Volf Roman 

Zástupci volení z řad pedagogů: 

Bartuňková Andrea, Mgr. 
Benešová Jana, Mgr. 
Pavlů Jana, Mgr. 

Zástupci volení z řad zákonných zástupců žáků školy: 

Dvořák Roman 
Novotná Andrea 
Prokeš David 
 
Školská rada se ve školním roce 2021_22 nesešla. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Přehled oborů vzdělávání 

Název zvoleného vzdělávacího programu Ročníky 

79-01-C/01 1. – 9 

79-01-B/01 1. – 10. 

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Věkové složení učitelů k 30. 6. 2022 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 5 

35-50 let 2 16 

nad 50 let 3 14 

Celkem 5 35 

Rodičovská dovolená  2 

  

http://www.zsmiroslav.cz/
http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/nove-slozeni-skolske-rady-zs-miroslav/
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Počet učitelů pověřených funkcí 

funkce počet dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Ped. fakulta D, Vv, Vých. poradenství 

kariérový poradce 1 Ped. fakulta Aj 

školní metodik prevence 1 Ped. fakulta M, Př, Zzv 

koordinátor ICT 1 Ped. fakulta 1.st. ZŠ 

speciální pedagog 1 Ped. fakulta spec. pedagogika 

Věková struktura 

funkce do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk 

výchovný poradce   1 

školní metodik prevence  1  

kariérový poradce  1  

koordinátor ICT   1 

speciální pedagog   1 

Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2022 

Fyzické osoby 9 

Přehled o zaměstnancích školy dle pracovního zařazení k 30. 6. 2022 

Celkem  69 

Ženy 62 

Řídící pracovníci (ředitel školy) 1 

Učitelé (VŠ) 35 

Techničtí, pedagogičtí pracovníci (SŠ) (*) 14 

Provozní pracovníci  15 

Osoby se zdravotním postižením (OZP) 0 

Důchodci a pracující v důchodovém věku 4 

Mladiství 0 

*) včetně paní M. Krulové, J. Jakubcové, J. Málkové, Z. Dočekalové, I. Málkové, H. Matějkové, 
J. Michalové, R. Kudláčkové, S. Redl a Hany Šimšové. 

Přehled o dosaženém vzdělání zaměstnanců školy k 30. 6. 2022 
 

Vzdělání 
Pracovníci 

celkem 

z toho 

muži ženy 

Základní a bez vzdělání 0 0 0 

Vyučení bez maturity 10 2 8 

Vyučení s maturitou 4 0 4 

Střední s maturitou (odborné i všeobecné) 15 0 15 

Vysokoškolské  40 5 35 

Úhrnem 69 7 62 
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis žáků do prvního ročníku  

Zápis žáků do 1. ročníku pro rok 2022_23 se konal v pátek 8. dubna 2022 od 15.00 do 17.00 

hodin v budově 1. stupně naší školy. 

Tento zápis připravili vyučující 1. stupně, vedoucí vychovatelka Lada Vostalová a také učitelky 

ze speciálních tříd. Rodiče s dětmi přicházeli k zápisu do l. třídy v době od 15 do 17 hodin. 

V průběhu zápisu si budoucí žáci a jejich rodiče prohlédli školu, jednotlivé třídy, seznámili se 

s paní učitelkami a v každé třídě si vyzkoušeli různé úkoly a formy práce. Děti odcházely 

s dárky od Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. 

K zápisu se dostavilo 63 dětí. Rodiče 16 dětí požádali o odklad školní docházky. Do prvních 

tříd nastoupí 47 žáků a do přípravné třídy 13 žáků, z toho 11 po odkladu povinné školní 

docházky a 2 žáci pětiletí.  

Mgr. Jana Kadlecová 

4. Hodnocení činnosti kariérového poradce ve školním roce 2021 - 2022 
Jako v minulých letech tak i letošní rok se nemohl obejít bez organizace schůzky rodičů 

s výchovným poradcem a kariérovým poradcem. Na rozdíl od minulého roku jsme se s rodiči 

mohli potkat na půdě školy a ne v on-line prostředí – jak tomu bylo v minulém roce. Tuto 

variantu jsme ocenili nejen my učitelé, ale také rodiče vycházejících žáků. Zde jsou rodičům 

předány veškeré informace o vyplnění přihlášek na střední školy, umělecké školy a učební 

obory. Rodiče jsou informováni o termínech podání přihlášek a termínech přijímacích zkoušek. 

Jsou zde zmíněny i termíny dodání zápisových lístků. Schůzka s rodiči je pro obě strany velmi 

přínosná, proto v ní budeme pokračovat i v následujících letech. Následuje schůzka s rodiči, 

kde jsou předány přihlášky a zápisové lístky a tu se nám podařilo zorganizovat reálně. Bylo to 

velmi příjemné nejen pro nás, ale také pro naše vycházející žáky i rodiče. Schůzky byly řešeny 

individuálně s jednotlivými žáky a rodiči. 

Přihlášky jsou doplněné o přílohy, což je ověřená kopie výstupního hodnocení. K přihlášce 

dodáváme také záznamy o úspěších v okresních a krajských kolech olympiád. 

Kariérový poradce nabízel rodičům a žákům individuální konzultace. Byly představeny 

možnosti dalšího vzdělávání žáků po ukončení povinné školní docházky a byl zjišťován 

aktuální zájem žáků. 

Kariérový poradce společně s výchovným poradcem poskytoval žákům informace o různých 

formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovával jim informace o možnostech přípravy 

ke studiu a k přijímacím zkouškám, údaje o dnech otevřených dveří na různých SŠ, SOU a OU 

a také o dalších aktivitách škol, kterých se mohli žáci zúčastnit, byly v on-line formě, ale 

vzhledem k dané situaci byla možná i osobní prohlídka a setkání, kterou volila většina našich 

žáků. Všechny tyto informace byly podávány osobně, ale byla nabízena i možnost on-line 

schůzek. Dále byly pro žáky v rámci programu Polygram - IKAP realizovány kroužky, kde si 

mohli žáci vyzkoušet možné potenciální povolání automechanika, kováře apod. V minulém 

roce jsme tyto kroužky realizovali on-line a letos jsme byli rádi, že jsme se mohli zúčastnit 

reálné formy, protože realizace on-line se té reálné nemůže v žádném směru vyrovnat. V měsíci 

červnu se naše osmé ročníky účastnily jednodenní akce, kterou nám poskytovatel projektu 

nabídl. Letos se našich kroužků účastnili i naši žáci speciálních tříd a v dalších letech je určitě 

znovu zařadíme do našich seznamů účastníků. 

Snažíme se žáky přesvědčovat, že vzdělání je potřebné, a že po úspěšném ukončení 9. třídy 

jsou jejich možnosti velmi široké. Dbáme však zároveň na to, aby žáci, kteří mají zájem 

o učební obor, si volili právě ten obor, který by je zajímal, a ve kterém by mohli být úspěšní. 
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Třídní učitelé využívají pracovních listů, které máme připravené pro naše vycházející žáky a ty 

jim pomáhají je někdy nasměrovat právě tam, kde by se po ukončení školní docházky mohli 

vydat. 

Bc. Karin Boháčová 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

Cíle školního vzdělávacího programu byly naplňovány. Žáci získávali stanovené klíčové 
kompetence. Učivo bylo probráno a procvičeno. V rámci projektu MŠMT na škole probíhalo 
doučování. Žáci je plně využívali. 

Mgr. Jana Kadlecová 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Počet tříd a počet žáků k 30. 6. 2022 

Školní rok  

2021/22 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 
Průměrný počet žáků 

na třídu 

Přípravná třída 1 x  15 15,00 

1. stupeň 11 5 190 17,27 

2. stupeň 11 4 226 (*) 20,55 

Speciální třídy 3 1. - 10.  16   5,33 

Celkem 26 x 447 17,19 

*) 1. roč. Pávek, 9. roč. Augustin plní školní docházku v zahraničí. 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 31. 8. 2022 (po opravných zkouškách) 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospěl Opakují 

1. 33 32 0 1 1 

2.  50 46 4 0 0 

3. 27 21 6 0 0 

4. 34 20 14 0 0 

5. 46 24 22 0 0 

1. P 4 0 4 0 0 

2. P 5 1 4 0 0 

Celkem 199 144 54 1 1 

6.  55 31 24 0 0 

7.  65 29 36 0 0 

8.  48 24 24 0 0 

9. 58 24 34 0 0 

3. P 7 4 2 1 1 

Celkem za II. stupeň 233 112 120 1 1 

Celkem za školu 432 256 174 2 2 
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Snížený stupeň z chování za II. pololetí 2021/22 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,69 

3 0 0,0 

Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: 

Celkový počet neomluvených hodin na škole za celý školní rok: 16 hodin, průměr 
na jednoho žáka: 0,04 hodiny. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Typ kurzu Počet pracovníků 

Vedení třídy 3 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 1 

Digitální technologie 1 

Čtenářská a informační gramotnost 2 

Příklady dobré praxe - sdílení pedagogů 3 

Lovci podnikavých duchů 1 

Přírodovědné vzdělávání 2 

ICT ve výuce 7 

Badatelství 3 

Feuersteinova metoda učení 1 

Abaku 2 

Čtenářská gramotnost 6 

Cizí jazyky 5 

Formativní hodnocení 4 

Čj pro žáky se SVP 1 

Prototýpci 1 

Matematická gramotnost 3 

Vyjmenovaná slova 1 

Zdravotnické znalosti 1 

Podpůrná opatření 1 

Nová informatika 4 

Prevence vadného držení těla 2 

Environmentální vzdělávání 2 

Nadaní žáci 1 

Záškoláctví 1 

Kooperativní a párové metody učení 3 

Práce s cizojazyčnými dětmi 2 

Metody prevence 1 
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Diferenciace výuky 1 

Podnikavost 2 

Moderní didaktika 42 

Spolupráce s rodiči 1 

Občanská výchova 5 

Lego programování 21 

8. Údaje o odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Vedoucí školní jídelny 1 

Hygienické normy 5 

Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře 4 

Spotřební koš 1 

Čistící a desinfekční prostředky 2 

Účetnictví  3 

Rozpočet příspěvkových organizaci 2 

Mgr. Jana Kadlecová 

9. Metodické sdružení 
Na začátku školního roku 2021/2022 si učitelky 1. stupně vypracovaly plán, v němž si stanovily 

spoustu zajímavých úkolů. Některých cílů však nemohlo být dosaženo vzhledem 

k přetrvávajícím opatřením ohledně nemoci COVID 19.  A tak se například nekonala soutěž 

recitační ani pěvecká mezi žáky naší školy a žáky škol z okolí. Soutěže probíhaly pouze na 

úrovni třídních kolektivů. 

O spoustu dalších akcí však žáci nepřišli. Od jara jezdily třídy na různé exkurze, chodily na 
přírodovědné vycházky, jezdily do kina. 

Nejvíce času však učitelky 1. stupně věnovaly úpravám ŠVP. Pravidelně se scházely jedenkrát 
týdně v lednu, únoru a v březnu, aby zodpovědně zkontrolovaly, upravily a doplnily ŠVP dle 
pokynů RVP. 

Mgr. Irena Náhlíková, vedoucí metodického sdružení 

10. Školní poradenské pracoviště 

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 
nadaných a dětí s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 

Ve školním roce 2021-22 se naše práce vrátila do běžných problémů školního roku. Kolektiv 

pracovníků zůstal stejný: výchovná poradkyně - L. Biberlová, školní metodik prevence – 

K. Boháčová, zástupkyně ředitelky – R. Holcrová, spec. pedagožky M. Růžičková a O. Široká. 

I v tomto školním roce jsme chtěli upevňovat dlouhodobé cíle: 

- zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům naší školy 

-  zlepšení sociálního klimatu školy 
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-  vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti 

-  zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc 

a příprava podmínek pro úspěšné začlenění žáků do jednotlivých stupňů podpory 

specifických vzdělávacích potřeb 

-  řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená 

absence 

-  posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro 

jeho snížení 

Zajištění podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných 

-  posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky 

- testování Invenio pro nadané žáky ve spolupráci s JCMM Brno 

-  poskytování základních služeb kariérového poradenství 

-  prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízením 

Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy  

V závěru školního roku se součástí naší školy stalo několik žáků ukrajinské národnosti. 

Garanty péčí o ně a o jejich jazykové bariéry se staly asistentky pedagoga ve spolupráci 

s vyučující českého jazyka financovanou z projektu Národní plán obnovy. 

Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření). 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou neustále pevnou součástí vzdělávacího 

procesu naší základní školy. I v tomto školním roce jsme spolupracovali s PPP Znojmo a PPP 

Brno, SPC Brno Ibsenova, SPC Brno Sekaninova, SPC Brno Hapalova a SPC Brno Kociánka. 

Jejich klienty a našimi žáka jsou děti s tělesným postižením, mentálním postižením 

i  kombinovanými vadami. 

Nejpočetnější skupinou jsou děti s poruchami učení. Počátkem školního roku byly nastaveny 

předměty speciální ped. péče. Péči dětem s nastavenými PO v rámci PSPP celý školní rok 

v a probíhala celkem ve 14 předmětech speciální ped. péče. Individualizace byla dodržena 

nařízením MŠMT v maximálním počtu čtyř žáků v každém z předmětů. 

Péče dětem s PO byla v běžném vyučovacím procesu zajištěna také asistenty pedagoga. 

V paragrafových třídách v tomto školním roce pracovali tři asistentky pedagoga. V běžných 

třídách 6 asistentů pedagoga, a to v přípravné třídě, 3., 4., 6., 7. a 8. ročníku. 

Během celého školního roku probíhala intenzivní spolupráce s PPP Znojmo, SPC Brno 

Kociánova, SPC Brno Ibsenova a SPC Štolcova, SPC pro sluchově a zrakově postižené tak jako 

již v předešlých letech. 

Výchovné problémy a záškoláctví 

Během celého školního roku je naší prioritou předcházení výchovným problémům 

a záškoláctví. 

Snahu o prevenci v této oblasti neustále rozšiřujeme. Jejím základem je kvalitní spolupráce 

výchovné poradkyně, metodika prevence, třídních učitelů a ostatních pedagogů na základní 

škole. I přes tuto snahu jsme řešili v tomto školním roce používání návykové látky - žvýkacího 

tabáku, kouření běžné i elektronické cigarety v budově školy, vandalismus - záměrné 

poškozování školního majetku, slovní i fyzickou agresi vůči spolužákům. Záškoláctví se již 

dlouhodobě ve větší míře na naší škole neobjevuje. Veškeré výše jmenované problémy byly 

řešeny v přítomnosti zákonných zástupců a v několika případech pak ohodnoceny v důsledku 

své závažnosti sníženou známkou z chování. 
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Xenofobie 

Vzhledem k tomu, že národnostní složení obyvatel našeho regionu se vyvíjí zcela odlišným 

způsobem než je tomu ve velkých městských aglomeracích, problematika xenofobie, jako 

takové, nás prozatím v předmětech výchova k občanství. Na konkrétních příkladech dnešních 

dnů se děti učí rozpoznat xenofobií chování, jednání. Především pak poznáváním kultur a tradic 

jiných zemí se snažíme předcházet u dětí takovému jednání. 

Šikana 

Problematice prevence šikany tradičně i letos byla věnována na naší škole velká pozornost. 

Předcházet nevhodnému chování se snažíme prací s třídními kolektivy systematicky po celý 

školní rok. Tradiční jsou adaptační dny žáků 5. a 6. ročníků. V závěru školního roku potom 

projektové dny pro žáky 2. stupně. V rámci zlepšení klimatu ve třídě bylo provedeno v tomto 

školním roce šetření v jedné z osmých tříd pedagogy a psychology ze SVP Mor. Krumlov. 

Výsledky tohoto měření nebyly negativní. 

Šikanózní chování se nejčastěji přenáší do budovy základní školy z prostor autobusového 

nádraží. I přes skutečnost, že se jedná o dění mimo budovu ZŠ, tyto situace s dětmi 

rozebíráme, mluvíme s nimi o nich a snažíme se, aby si uvědomovaly důsledky svého chování. 

Prevenci šikany se chceme výrazně věnovat i v příštím školním roce. 

Mgr. Lenka Biberlová, výchovná poradkyně 

11. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu 

Prevence sociálně patologických jevů, rizikové chování 

Pro školní rok 2021/2022 jsme si stanovili tyto cíle: 

1. Pokračovat ve zkvalitňování mezilidských vztahů. 

2. Pracovat se závislostí dětí na sociálních sítích. 

3. Pracovat na příjemném klimatu jednotlivých třídních kolektivů a zároveň celé školy. 

Dané se nám z velké části podařilo naplnit. Jsou to cíle, které se budou objevovat 

i v následujících školních letech, protože naplnění těchto cílů tvoří z větší části harmonické 

fungování školy. 

Žáci I. stupně byli zapojeni do těchto aktivit: 

Žáci prvního stupně se během měsíce září až června účastnily preventivních programů: první 

ročník vztahové problémy, všichni jsme kamarádi, druhý ročník – pravidla chování a Hasík – 

program zaměřený na preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany, třetí ročník se 

zúčastnil programu NP přichází do škol. Také čtvrté ročníky se účastnily programu NP přichází 

do škol a jako každoročně se seznamovali s pravidly dopravy na místním dopravním hřišti. 

Celý první stupeň a speciální třídy se zapojily do akce MOBIDIK. Jedná se o akci, která je 

zaměřena na bezpečné chování – Foxíkova pravidla a zároveň jak se správně chovat na 

internetu. Tyto akce považujeme za velmi zdařilé a chceme v nich pokračovat i v následujících 

letech. 

Pro žáky II. stupně byly organizovány tyto preventivní programy: 

Pro žáky šestého ročníku byly připraveny hned v září adaptační dny. Dále žáci v říjnu absolvovali 

preventivní přednášky s lektorem na téma – Třída jako tým, který velmi dobře navazoval na 

naše adaptační dny. Vzhledem k tomu, že se nám tato akce osvědčila, tak ji určitě znovu 

zařadíme do našeho plánu na příští rok.  Sedmý a osmý ročník se účastnily programu Právní 

vědomí – OSPOD, deváté ročníky absolvovaly společně s osmými ročníky program zaměřený 
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na finanční gramotnost a všechny třídy prvního i druhého stupně se zúčastnily programu Světla 

a stíny, který pořádá SVČ Miroslav. 

Úkolem pro další období zůstává preference zdravého životního stylu – zdravá výživa, aktivní 

pohyb, osvojení si slušného chování vůči dospělým i mezi vrstevníky a v neposlední řadě 

zdravé klima v třídních kolektivech a celé škole.  

V programech podobného zaměření budeme pokračovat i v dalších letech. 

Bc. Karin Boháčová 

Desatero pro primární prevenci 

 

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární 

prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021. 

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně 

minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky. 

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, 

tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které 

jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence 

v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, 

který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice 

a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování. 

Po zhlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci 

jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace 

z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají. 

Mgr. Jana Kadlecová 
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MOBIDIK 

Ve dnech 25. a 26. října na naší škole působili strážníci preventivně informačního oddělení 

Městské policie Brno. Návštěva to byla neobvyklá. Ptáte se proč? Protože přijeli zážitkovým 

vozem. Speciálně upraveným autobusem, který dostal název MOBIDIK. Speciálně upravený 

autobus, který široké veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, představili 

brněnští strážníci v září 2015. Prostorný interiér využívá interaktivní prvky a umožňuje rovněž 

variabilní umístění libovolných exponátů, které dětem i dospělým přiměřenou formou přibližují 

důležitá pravidla z oblasti prevence. Návštěvníci se uvnitř autobusu mohou seznámit také 

s ukázkami nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení domácnosti 

a kromě padesátipalcové LCD obrazovky určené k promítání prezentací a vzdělávacích videí 

jsou tu k dispozici i dva dotykové monitory. Ty slouží jako „informační samoobsluha“ pro malé 

i velké. Žáci 1. stupně, speciálních tříd a přípravné třídy si mohli tento autobus prohlédnout 

a diskutovat se strážníkem. Ten si pro děti připravil velmi zajímavé povídání o tom, jak by se 

měly děti chránit, pokud by došlo k nečekanému napadení cizím psem. Připravené videoukázky 

z výcviku psů mohli žáci komentovat, ale hlavně se ptát na to, co je zajímalo. A nebylo toho 

zrovna málo. Za aktivitu získali všichni od strážníka odměnu, která jim poslouží k bezpečné 

cestě do i ze školy. Pro žáky 3. ročníku byl připraven výukový program Bezpečné chování – 

„Foxíkova pravidla,“ během kterého se děti učily řešit rizikové situace, do kterých se mohou 

dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali otázkou lidských práv. 

Pomocí her odpovídali a předem položené otázky a snažili se tak postupně odhalovat 

jednotlivá dětská práva a povinnosti, tak jak jsou uvedeny v Úmluvě o právech dítěte. Další 

téma se týkalo fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT. 

Děti si to opravdu užily. My jsme velice rádi, že nám Městská policie Brno poskytla své služby 

a přispěla tak k dalšímu vzdělávání našich dětí. 

Za kolektiv pedagogů ZŠ Miroslav Mgr. Radka Holcrová 

Adaptační dny 6. ročníku 2021 

Ani letošní školní rok nemohl pro šesté ročníky začít jinak, než tradičními adaptačními dny. 

Zázemí pro konání adaptačních dní nám poskytlo, jako již každoročně, Středisko volného času 

Miroslav, za což jim velmi děkujeme. Prima prostředí je základ a to jsme právě ve Středisku 

volného času Miroslav našli. 

Adaptační dny proběhly v pondělí 6. 9., v úterý 7. 9. a ve středu 8. 9. v pořadí 6. B, 6. C a 6. A. 

společně s jejich třídními učiteli Mgr. Andreou Bartuňkovou (6. B), Mgr. Karlem Buchtelou (6. C) 

a Mgr. Lucií Řeřuchovou (6. A). Záštitu těchto dní měla na starost metodička prevence Karin 

Boháčová. Po všechny tři rána jsme se sešli aktivně naladěni. Hlavním cílem adaptačního dne 

je stmelit kolektiv a více se poznat. Začali jsme představováním, kdo má co rád, co rád dělá. 

Poté jsme si zahráli na známé osobnosti a přebírali jsme jejich identitu. Nejprve přebírali 

identitu osobností, které již byly vybrané, a potom dostali prostor dle vlastního výběru. 

Postupně si kladli otázky, na které mohli odpovědět jen ano nebo ne. Poté se snažili identitu 

odhalit. Některé osobnosti byly odhaleny záhy a některé byly těžkým 

oříškem. Dále následovala hra, při které třída komunikovala neverbálně a musela se seřadit 

postupně na lavičku podle velikosti či abecedy. Z počátku jim dělalo problémy domluvit se 

beze slov. Pro některé třídy to byl nepřekonatelný problém, a tak se jim ve výsledku nepodařilo, 

aby všichni stáli na lavičce jako jeden muž. 

Malá svačinka nás naladila na venkovní aktivity. Každý si našel svou oblíbenou hru mezi 

přetahovanou, pexesem, kapitánkou, bagem, vyvolávanou či společným podáváním míče 

různými způsoby v družstvech. Pořádně nám vyhládlo, a tak jsme všichni vyrazili na oběd nebo 

svačinku. Po obědě jsme se pustili do stavby věží z novinového papíru. Tuto aktivitu provádíme 
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téměř každým rokem, ale letos se nám povedla největší a nejstabilnější věž, jakou si já za 

poslední tři roky pamatuji. Můžete se sami podívat, protože jsme to pro vás zdokumentovali. 

Závěrem jsme si vyrobili papírové profily, které o nás prozradí různé zajímavosti a můžete je 

najít u nás ve třídách na nástěnkách. Celý den jsme završili malým zhodnocením. Všichni byli 

unaveni, ale spokojeni. Myslím, že mohu za všechny napsat, že jsme si to společně užili a více 

jsme se poznali. A teď již všichni vyrážíme do boje s matematikou, fyzikou a jinými zapeklitými 

předměty. 

Za všechny Karin Boháčová 

Louka plná dětí 

Ve čtvrtek 9. září se uskutečnila sportovní akce Louka plná dětí – na Městské plovárně ve 

Znojmě, které se zúčastnilo více než 500 dětí ze Znojma a dalších škol znojemského okresu. 

Za naši školu si několik sportů vyzkoušeli žáci druhých a třetích tříd.  Po ukázce gymnastů 

a gymnastek se mladí začínající sportovci začali seznamovat s 13 stanovišti, která pro ně byla 

připravena. Prezentovaly se tyto sporty: americký fotbal, hokej, florbal, košíková, atletika, 

plavání, volejbal, gymnastika, taekwondo, tenis, cyklistika, kanoistika a florbal.  Tuto krásnou 

akci zorganizovala Česká unie sportu, dále přispěli Jihomoravský kraj a město Znojmo. 

Třídní učitelky 2. tříd 

Poděkování za filmový festival „Světla a stíny světa“ 

Děkujeme celému kolektivu zaměstnanců SVČ Miroslav za konání každoročního filmového 
festivalu Světla a stíny světa. Žákům od 1. do 9. ročníku je promítnuto několik kratších i delších, 
domácích i zahraničních dokumentárních filmů na různá témata – ekologická, 
environmentální, společenská (o lidských právech a jejich porušování, závislostech, násilí, 
negramotnosti, dětské práci apod.). Po zhlédnutí každého filmu následuje debata na doplnění 
či vysvětlení daného problému. 

Za vyučující ZŠ Miroslav Mgr. Jana Kadlecová 

12. Environmentální výchova 

 

EVVO představuje nezastupitelný předpoklad udržitelného rozvoje, který je v celém světě 

pokládán za jedinou možnou alternativu rozvoje lidské společnosti. EVVO se prolíná všemi 

vyučovacími předměty a činností naší školy. V rámci EVVO bylo realizováno všestranné 
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rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním 

prostředím. V rámci ekologizace provozu školy jsme pokračovali i letos ve třídění odpadu – 

plasty, papír, baterie, drobné elektrospotřebiče a náplně do tiskáren. I v tomto školním roce 

probíhala spolupráce s různými organizacemi (Asekol, Recyklohraní, EKOKOM). V rámci 

ekologizace provozu školy se snažíme šetřit energiemi a vodou. Žáci už od první třídy 

kontrolují, zda zbytečně neteče voda na WC a zda se v prostorách školy zbytečně nesvítí. 

Průřezové téma EVVO bylo plněno i v celoškolních „projektech“. Proběhly tyto celoškolní 

projekty: Tonda obal na cestách, Uklízíme Miroslav, sběr starého tříděného papíru, drobného 

elektrozařízení a baterií. 

V průběhu školního roku jsme se částečně zapojili do celostátní soutěže Recyklohraní. Na 

některých úkolech pracovali všichni žáci, na některých pouze vybrané skupiny. Program 

Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také 

možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Do plnění zadaných úkolů zapojujeme 

nejen rodiče našich žáků, ale také veřejnost. O všech pořádaných akcích podáváme občanům 

města a blízkého okolí zpětnou vazbu v podobě článků na webových stránkách naší školy. 

Škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. V rámci projektu Mléko 

do školy jsme obdrželi pro žáky ochutnávkový koš různých mléčných výrobků. Žáci ochutnávali 

i netradiční mléčné výrobky. V projektu Ovoce a zelenina do škol se žáci také seznamují 

s nezvyklými plody. Oba projekty jsou doplněny různými doprovodnými akcemi. Těchto 

projektů se účastnili žáci celé školy. 

Jsme rovněž zapojeni do projektu “Prototýpci rostou v Miroslavi”, který je zaměřen na rozvíjení 

kreativity, podnikavosti, uvědomování si příležitostí. V dětech probouzíme jejich vize do 

budoucnosti, pracujeme s nápadem, motivujeme žáky k vytrvalosti, spolupráci v týmech. 

Následně si pak uvědomují své silné stránky, dokáží snáz přebírat iniciativu, plánovat a řídit 

svoji práci. Zároveň se učí zvládat nejistoty, rizika, lépe se orientují ve finanční a ekonomické 

gramotnosti. 

V neposlední řadě jsme se stali I součástí skupiny ochránců konikleců na chráněné lokalitě 

Markova kopce. Pomáháme je ochránit před úplným zánikem, který způsobují stále častěji se 

opakující suchá období. Chodíme je zalévat a střežíme je před nebezpečím. Děti si touto 

cestou uvědomují, že je třeba přírodu nejen využívat, ale také chránit, zvlášť takové jedinečné 

exempláře. 

Mgr. Jana Pavlů 

Ekolog na jedničku 

Jak jistě všichni víte, naše škola je zapojena do mnoha 

ekologických aktivit, mezi něž patří i sběr vybitých baterií. 

Těm, kteří se během celého školního roku zapojují, moc 

děkujeme a oceňujeme Vaši snahu pomáhat přírodě. 

Stejně jako v loňském školním roce i letos přinesl nejvíce 

baterií našemu školnímu Baterkožroutovi žák ze 4. B třídy, 

Vojta Vlček. Gratulujeme k vítězství a věříme, že i nadále 

budete vybité baterie nosit našemu Baterkožroutovi 

a nebudete je vyhazovat do odpadkového koše. Do 

kampaně  ve sběru vybitých baterií se v rámci 

projektu RECYKLOHRANÍ, aneb ukliďme si svět, 

zapojilo 178 škol.  Tedy okolo 38 500 žáků! Dohromady 

odevzdaly 8 498 kg použitých baterií, které budou předány 

k recyklaci. Pěkný výsledek, nemyslíte? 
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Tonda Obal přijel i k nám 

Tonda Obal na cestách je 

program určený pro základní 

školy. Žáci se během jedné 

vyučovací hodiny učí třídit 

odpady a dozvědí se o jejich 

dalším využití. Tato putovní 

výstava navštěvuje základní 

školy v České republice již od 

roku 1997 a za tu dobu se jí 

zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. 

Pro školy je tato akce zcela 

zdarma. Cílem je podpora 

vědomí odpovědnosti za 

životní prostředí a propagace 

tříděného sběru odpadů. 

Program je připravený ve 

spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí, 

Ministerstvem průmyslu a ob-

chodu a Pedagogickou fa-

kultou UK. 

Velmi oceňujeme profesionální 

přístup lektorů – děti dávaly celou hodinu pozor a hltaly každé jejich slovo.  Děkujeme moc za 

opětovné připomenutí toho, že třídit odpad a chránit přírodu bychom měli děti učit již od útlého 

věku. Výstava je součástí komplexnějšího školního vzdělávacího programu. Více informací o 

ní a dalších vzdělávacích aktivitách najdete na stránkách Tondy Obala. 

Mgr. Jana Pavlů 

Vyhodnocení sběru papíru 
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Ve dnech 21. a 22. 4. se konal na naší škole pravidelný sběr starého papíru. Nové sběrné místo 

u kulturního domu, které bylo změněno z důvodu komplikované dopravní situace v okolí školy, 

se velmi osvědčilo. 

Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím, byly sesbírány celkem tři kontejnery 

starého papíru a kartonů. 

Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro 

naše žáky, z tohoto příspěvku jsou financovány např. pomůcky pro žáky, odměny za soutěže, 

příspěvky na dopravu na soutěže, potřeby pro školní družinu, vybavení na lyžařský výcvikový 

kurz, dárky pro vycházející žáky 9. ročníku a žáky 5. ročníku při přestupu na 2. stupeň, video ze 

školní akademie a školního plesu apod. 

Děkujeme také panu školníkovi Zdeňku Krontorádovi za skvělou organizaci celé akce 

a chlapcům devátého ročníku za pomoc. 

Jana Kadlecová 

Národní park Podyjí opět na naší škole 

NP Podyjí Miroslavská škola spolupracuje s 

naším nejbližším a v ČR nejmenším 

Národním parkem Podyjí již několik let. Žáci 

jezdí na různé exkurze přímo do NP Podyjí 

a zaměstnanci NP Podyjí jezdí se svými 

vzdělávacími programy i k nám do školy. V 

polovině ledna navštívila naše třeťáky a 

čtvrťáky Ing. Svatava Holubová, vedoucí 

Návštěvnického střediska Správy NP 

Podyjí, se svým vzdělávacím programem, 

který dětem přibližuje jedinečnost a 

rozmanitost tohoto národního parku. Děti 

se dozvěděly, že i když je v ČR tento park 

nejmenší, tak vyniká vysokou pestrostí 

rostlinných a živočišných společenstev.  

Přirozenou osou parku je řeka Dyje, která na 

své 40 km dlouhé cestě z Vranova do 

Znojma skýtá rozmanitá území. Žáci si 

během programu přiblížili jejich názvy jako 

třeba dubohabrové lesy, vřesoviště, vinice 

Šobes, kaňon Dyje, meandry Dyje a další. 

Pro lepší představivost těchto míst jsme mohli využít i velké barevné nástěnné obrazy všech 

prostředí národního parku, které naší škole Národní park Podyjí věnoval. V parku roste téměř 

80 zvláště chráněných druhů rostlin. Je to také významné hnízdiště ptáků např. čápa černého, 

kterého má NP Podyjí ve znaku. 

Mgr. Jana Benešová  
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Vojta Vlček opět vede 

Ptáte se v čem? Opět se stává vítězem ve sběru 

starých vybitých baterií. Moc děkujeme 

a gratulujeme, protože svým super ekologickým 

počínáním přispívá k ochraně životního prostředí 

nás všech. Máte-li i Vy možnost přispět, 

neváhejte! Náš baterkožrout je každý den 

hladový a čeká na Vás hned u vchodu do budovy 

1. stupně. Často si to už ani neuvědomujeme, ale 

baterie se pro každého z nás staly každodenní 

samozřejmostí. Objem prodaných baterií 

každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba 

vede k plýtvání přírodními zdroji a ke 

znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení 

lidského zdraví. Proto se každá zpětně 

odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, 

tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit 

přírodu a její nerostného zdroje. Moc si Vaší 

aktivity a spolupráce vážíme! 

Mgr. Jana Pavlů 
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Poděkování od společnosti ECOBAT 

 
Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní 

samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba 

vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského 

zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou 

recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje. Moc si Vaší aktivity 

a spolupráce vážíme! Jako poděkování si Vám dovolujeme zaslat Osvědčení o přínosu pro 

životní prostředí za rok 2021. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií jste 

v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství kovonosných druhotných surovin 

získaných jejich recyklací. Chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za spolupráci 

v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného 

odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní 

systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně pomohli splnit 

sběrové kvóty EU. 

Děkujeme Vám, že pravidelně přikrmujete našeho BATERKOŽROUTA! 

Mgr. Jana Pavlů 
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Den Země na 1. stupni naší školy 

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a je zaměřená na 

propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, 

v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací 

Earth Day Network. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Jednou z prvních 

oslav byl studentský happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli 

Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumerismu. Naši žáci se zapojují rovněž 

do všech ekologických aktivit, vhodných pro jejich věkovou kategorii, proto neváhali ani minutu 

s možností zapojení se do této skvělé akce, aby vyjádřili svoji snahu uklidit a vyčistit, třeba jen 

svoje město a jeho blízké okolí, od odpadů všeho druhu. Letos na ně čekala od zastupitelů 

města i velmi pěkná odměna v podobě volné vstupenky na místní koupaliště. Nechyběla ani 

malá sladká pochoutka, kterou si zasloužili za svůj perfektní výkon. Sesbírali přibližně 20 

plných pytlů odpadu! Moc děkujeme za spolupráci děvčatům ze zámku, M. Harthové 

a J. Kopečkové, Správě města Miroslavi za svoz nasbíraných pytlů s odpadem, za krásnou 

odměnu pro všechny zúčastněné žáky a těšíme se na další společnou akci pro naši planetu. 

Mgr. Jana Pavlů 

Prototýpci zachraňují koniklece 

Naši malí „Prototýpci z 1. B“ téměř každý den 

pořádají výpravy za poznáváním okolní 

přírody. Nebojí se ani dlouhých vycházek, pokud 

jim to čas dovolí. Rádi se toulají malebnými 

zákoutími přírody, která nabízí nespočet 

roztodivných, ale i klasických a známých bylin. 

Mezi ně patří i koniklece, které se v posledních 

letech ztrácí ochráncům přírody téměř před 

očima. Proto se je snaží vracet do přírody 

alespoň dosazováním nových sazenic, které je 

ale potřeba během suchého počasí zalévat. 

Prototýpci se zapojili velmi rádi a nabídli 

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pomoc. 

Každý týden vyrážejí na označené místo na 

Markově kopci a prolévají nové sazeničky 

vodou, aby se ujaly a příštím rokem vykvetly. 

Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, ozvěte se, 

rádi Vám místečka ukážeme. Mysleme na to, že 

příroda je nejen naše dědictví, ale také 

budoucnost. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí? 

Díky svým obyvatelům se Základní škola 

Miroslav, okres Znojmo, příspěvková 

organizace, může v roce 2021 pochlubit 

sběrem starého elektra určeného ke 

zpětnému odběru a recyklaci 

o hmotnosti 0,12 t. Na každého obyvatele 

tak připadá kg vysloužilých spotřebičů. 

Byla tím uspořena spotřeba 

elektřiny, produkce skleníkových plynů, 

celosvětově omezena těžba ropy a železné 

rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek 

mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel 

vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení 

životního prostředí, které na základě 

dosažených výsledků vystavil kolektivní 

systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 

spotřebičů Elektrowin. 

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za 

rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,41 

tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné 

množství CO2? 1 ks 

Nebylo nutné vytěžit 70,35 litrů ropy. 

Představte si, že z tohoto množství se 

pokryje spotřeba pohonných hmot auta 

např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici 

D1 a to 3 krát. 

Došlo také k úspoře 724,22 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus 

myčky nádobí 725 krát. 

Podařilo se recyklovat 69,08 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné 

použít pro výrobu 3 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. 

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,43 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 

433 1€ mincí, nebo 2,95 kg hliníku, který by stačil na výrobu 197 plechovek o objemu 0,33 l. 

Všem, kteří nám přinesli vysloužilé elektrospotřebiče, nebo baterie patří velké poděkování. 

Moc si vážíme Vaší spolupráce. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Poděkování z Recyklohraní 

Aby toho poděkování nebylo málo, tak 

přidávám ještě jedno 

z projektu „Recyklohraní“, do něhož je 

naše škola zapojena již několik let. 

Podporují nás při sběru všech 

recyklovatelných surovin, dodávají náměty 

na soutěže, za které získáváme po splnění 

body, a ty se nám započítávají do celoroční 

soutěže. Úkoly jsou specifikovány pro 

všechny věkové kategorie a třeba jeden z 

těch letošních, „Vodní stopa“, zaujal i 

některé z pedagogů druhého stupně a 

motivoval je k jejich vypracování v 

anglickém jazyce (p. uč. Boháčová se 

svými skupinami). Motivace žáků k 

environmentální výchově je velmi 

důležitou součástí vzdělávání v dnešní 

moderně-technické a elektronické době. 

Proto zapojujeme do všech osvětových 

aktivit nejen žáky, ale i jejich rodiče 

a prarodiče – sběr vysloužilého elektra, 

mobilních telefon, tonerů do tiskáren apod. 

Moc Vám všem děkujeme za pomoc a 

věříme, že nám budete pomáhat i nadále. 

Mgr. Jana Pavlů 

13. Školní parlament 

Školní parlament poprvé zasedá. 

Operativní skupina školního parlamentu se i tento školní rok skládala ze dvou zástupců každé 

třídy od 4. – 9. ročníku naší školy. Pod vedením výchovné poradkyně Lenky Biberlové a paní 
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učitelky Andrey Bartuňkové tito žáci opět plánovali, připravovali a realizovali tradiční i nové 

školní akce, jejichž cílem bylo udržení či zlepšení dobrého klimatu školy a rozvoj spolupráce 

mezi žáky, třídami a napříč ročníky.  Tento školní rok opět platilo, že nejvíce se zapojovali 

zástupci 9. ročníku a jejich spolužáci. 

Bohužel i tento školní rok, zejména jeho první polovina, byla poznamenána covidovou situací, 

která nám znemožnila některé tradiční akce realizovat. 

Halloweeen 

 Halloween se opět nesl v duchu tradice, kdy žáci, učitelé, pan školník a paní sekretářka přišli 

do školy převlečení v kostýmech. Školou se ozývalo kvílení a byl vytvořen strašidelný 

fotokoutek, kde se mohli jednotlivci i celé třídy vyfotit. Děti si nejvíce užily módní přehlídku 

učitelů, kteří jako obvykle pobavili svými kostýmy a tanečními kreacemi. Tato akce byla velmi 

zdařilá a žáky velmi kladně hodnocená. 

U nás ve škole to o Halloweenu vážně žilo. Skoro všichni přišli v kostýmech a byli nádherní. Po 

velké přestávce byla velká show. Na tu jsme se těšili!  Učitelé, paní sekretářka a pan školník 

předváděli své kostýmy! Celou dobu taky fungoval fotokoutek. Vyfotit se přišly všechny třídy. 

A kdo chtěl, fotil se se svým kamarádem. Byla to fajn akce! 

Za školní parlament Ema Drábková 

Soutěž „Každé srdce má své jméno ...“ 

Zástupci parlamentu byli seznámeni, a dále komunikovali do svých tříd informace ohledně 

výtvarné soutěže, Každé srdce má své jméno, kdy se jednalo o pokus o rekord – vytvořit 

nejdelší řetěz spojený z jednotlivých srdcí z nejvíce míst v České republice. Žáci naší školy se 

zapojili prostřednictvím předmětu výtvarné výchovy a pracovních činností. 

Zdobení vánočních stromků 

I letos nám před školou vyrostl vánoční les. Všechny třídy od 1. - 9. ročníku vyrobily dekorace, 

kterými následně ozdobily vánoční stromky. Každý ročník tedy měl svůj vánoční stromek 

a kolemjdoucí a jedoucí se mohli kochat pohledem na osvětlený a originálně nazdobený 

vánoční les. 

Projekt Extra třída 

Od listopadu až do konce školního roku se školní parlament nejvíce věnoval projektu Extra 

třída. Jedná se o projekt, kdy děti mohly využít rozpočet 20 000Kč, který měl být vložen do 

projektu prospěšnému celé škole. Děti tedy vymyslely, naplánovaly a doslova svými rukami 

realizovaly projekt s finálním názvem RELAX TŘÍDA. Jak už název napovídá, jde o učebnu, která 

bude sloužit k odpočinku a oddechu, kde se můžou konat čtenářské dílny v rámci českého 
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i cizích jazyků. Mimo výuku se zde děti 8. a 9. ročníku za dohledu pedagogických pracovníků 

můžou setkávat i ve svých volných hodinách. 

Dětem se podařilo naplánovat rozpočet, objednat potřebný materiál, nábytek, vytvořit z palet 

pohodlnou sedačku a křesla, ušít potahy, pomalovat zdi svými grafickými návrhy, složit 

nábytek a celý projekt předvést spolužákům. Tomuto projektu žáci věnovali svůj volný čas, 

energii a neskutečné nadšení. Skvělý výsledek tudíž nemohl nikoho překvapit. 

Projektové dny 
Letošní projektové dny se konaly v pondělí 27. 6. a v úterý 28. 6. v okolí školy a letního kina za 

krásného počasí. Téma, které parlament pro letošní projektové dny naplánoval, bylo FILMY 

a SERIÁLY. Každé stanoviště se tedy neslo v duchu jiného filmu. Žáci 9. ročníků působící na 

stanovištích připravili pro spolužáky ze 4. - 8. ročníků pohybové, manuální a vědomostní úkoly. 

Děti si mohly zažít střílení air-softovými pistolemi, zašívat kalhoty jako krteček, silové cvičení 

jako Rocky Balboa, fotbálek, zpěv a tance, lezení po síti jako Spiderman, prolézání tunelem, 

a uhýbání vodě jako ve Squid Game. 

Záměrem projektových dnů bylo především seznámení mladších žáků se staršími a jejich 

spolupráce, což se nám určitě podařilo. Velké poděkování patří žákům devátého ročníku, kteří 

tuto akci úspěšně zvládli. 

Školní parlament má před sebou do dalších let spoustu úkolů, avšak i tento rok působení 

školního parlamentu hodnotíme velmi kladně a jsme přesvědčené, že cíl- dobré klima školy 

a bezpečné prostředí pro všechny žáky-splnil na jedničku. 

Mgr. Andrea Bartuňková 

14. Školní družina 
Školní družina zahájila pravidelnou činnost dne 2. 9. 2021 a ukončila 30. 6. 2022. K zájmovému 

vzdělávání bylo přijato 100 účastníků, kteří jsou žáky přípravné třídy, 1. – 5. tříd a speciálních 

tříd Základní školy Miroslav. Dále v průběhu roku byly přijaty tři děti z Ukrajiny. 

Děti byly umístěny do čtyř oddělení školní družiny a ve všech byly kolektivy složené nejméně 

ze dvou ročníků.  

V jednotlivých odděleních pracovaly s dětmi paní vychovatelky a asistentky. Paní vychovatelka 

Hana Svobodová, Bc. Kateřina Koubková, Mgr. Mária Polláková, paní asistentka Hana 

Matějková, Zdeňka Dočekalová a vedoucí vychovatelka Lada Vostalová. Paní vychovatelky si 

během školního roku prohlubovaly svoji odbornou kvalifikaci samostudiem pedagogické 

literatury, četbou odborných časopisů, studiem metodiky a nových výtvarně-pracovních 

technik, studiem polytechnické výchovy a na odborných seminářích. Některé z nich probíhaly 

online. 

Provoz ŠD:  ráno budova č. I.: od 6:30 do 7:40 hod. 

 ráno budova č. III: od 6:30 do 7:45 hod. 

 odpoledne:  vždy po ukončení vyučování jednotlivých tříd do 16:30 hod. 

 (oddělení jsou postupně podle počtu dětí spojována) 

Během školního roku jsme pracovali podle vzdělávacího programu pro ŠD, který je vypracován 

na základě Školního vzdělávacího programu. Náš program usiluje především o vytváření 

osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která najde místo ve zdravé sociální skupině. 

Klademe důraz na vlastní prožitek dětí, nacházení svého místa mezi vrstevníky, vytváření 

pracovních a režimových návyků a propojení osobních zkušeností s reálnými životními 

situacemi. 

Zvláštní pozornost věnujeme účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami a to 
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s přihlédnutím ke stupni a charakteru jejich znevýhodnění. Při jejich začleňování do 

volnočasových aktivit jim aktivně pomáhají paní asistentky. 

Účastníkům zájmového vzdělávání nabízíme možnost osobnostního rozvoje ve výtvarné, 

hudební, literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné a všeobecně znalostní oblasti. 

Využíváme drobné okamžiky mezi činnostmi jako příležitost k socializování a trénování mozku, 

aby fungoval, když je v režimu „nuda“. Nuda zde vystupuje jako zdroj poznání - co by mi udělalo 

radost a co je pro to potřeba udělat. Osvědčila se nám „Nudnice”-  nádoba s nápady na aktivity, 

které si děti samy vymyslely. 

V prvním, druhém a třetím oddělení probíhala celodružinová hra Příšerky, která prolínala všemi 

aktivitami (soutěže, vytváření, vyrábění, pracovní listy, hry….). 

Děti ze čtvrtého oddělení se zapojily do celoroční hry Lovci PODNIKAVÝCH duchů. 

Pravidelně se tak pohybovaly ve světě, kde štěstí přeje připraveným a kde úspěch a odměna 

čekají pouze na ty, kdo se o ně zaslouží!  

Pod vedením paní vychovatelky se učily udělat si na věc vlastní názor, vyjednávat s druhými, 

bránit se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat řešení problémů, pracovat v týmu, 

využívat kreativní techniky pro hledání nových nápadů i využívat svoji fantazii.  

Při této celoroční hře u sebe děti rozvíjely soubor vlastností a dovedností, které jsou typické 

pro podnikavou osobnost. Posilují vlastnosti samostatně uvažujícího člověka, který si dokáže 

poradit v různých životních situacích a hledá příležitosti pro uplatnění vlastních schopností 

a vizí. 

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, byl sportovní projekt “Míč je náš kamarád”. 

Pravidelně jsme chodili do tělocvičny a postupně se učili zvládat techniky chytů, hodů, kopů, 

driblování i přesné trefy. Na několika hodinách nás vedl pan Švancara z klubu Malé kopané 

Brno. 

   

V průběhu vzdělávacího cyklu se děti zúčastňují pravidelných, průběžných a příležitostných 

činností. 

V rámci pravidelných a příležitostných činností jsme uspořádali tyto projekty a celodružinové 

akce: 

Září:  Malování na chodníku  
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Tuto tradiční akci pořádáme ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou. Svými obrázky děti 

rozzářily chodníky kolem školy. 

Žertovná olympiáda 

Hod do dálky polenem, běh pozpátku, skok s kufrem a další netradiční žertovné disciplíny 

rozhýbaly všechny děti. 

Říjen:  Hasíkův den - projekt o hasičích 

 Mandalové hrátky 

 Projekt Stromy - výstava ve spolupráci se Stromy v krajině 

Listopad:  Turnaj v Člověče, nezlob se 

 Podzimní hraní 

 Strašidelné vaření 

 Výroba kalendářů - projekt Jak jde rok 

Prosinec:  Jak to bylo dřív? - vánoční zastavení 

 Dárečkování - výroba dárečků a mýdel 

Leden:  A-Z kvíz 

 Bádáme, jak věci fungují - fyzika všude kolem nás 

Únor:  Karneval - výroba masek, zábavné odpoledne 

 Hádankové odpoledne 

 Obrázky - tvoření ze zažehlovacích korálků 

Březen:  Návštěva knihovny 

 Prima vařečka 

 Velikonoční tvoření 

 Týden dětského filmu 

Duben: Turnaj ve společenských hrách 

 Den Země 
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Vycházka za zvířátky na statek 

Květen: Čarodějnická bojovka 

 Kouzlení - výrobky z Epoxidové pryskyřice 

    

Bezpečně na cestách- návštěva dopravního hřiště 
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Hasiči - návštěva požární zbrojnice 

Červen: Den dětí v ŠD 

 Policie - beseda s ukázkou 

 Švihadlová královna, král 

 Turnaj ve vybíjené 

Projektové dny byly přínosem pro všechny zúčastněné. Děti se učily samostatnému řešení 

úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti a řešení problémů. Rozvíjely své 

komunikační dovednosti, svou tvořivost, aktivitu a fantazii. Paní vychovatelky získaly 

zkušenosti v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které využijí v zájmovém 

vzdělávání ve školní družině. 

Odpolední časový režim: 

Po vyučování, v11:40 se potkáváme s dětmi v šatně nebo před školou a přebíráme si je od paní 

učitelky. Jdeme si uložit aktovky do družiny a přesouváme se na oběd. 

Po obědě chodíme na procházky, jsme před ŠD, na zahrádce, zkrátka trávíme čas na čerstvém 

vzduchu. 

12:45 – 13:15 probíhají odpočinkové činnosti (čteme si knížku na pokračování, povídáme si, 

sledujeme zajímavá videa na téma týdne, hrajeme klidové hry) 

13:15 – 13:30 čas vyzvedávání a odchodů  - ostatní: ukončujeme jednu činnost a přecházíme 

k druhé činnosti, pitný režim, toaleta,… 

13:30 – 14:45 máme zájmové a rekreační činnosti (vyrábíme, malujeme, kreslíme, soutěžíme, 

chodíme na dopravní hřiště, do lesa, do tělocvičny, zpíváme, hrajeme deskové hry, zařazujeme 

konstrukční činnosti, pracujeme na projektech, bádáme, hrajeme skupinové i společenské 

hry,……) 

14:45 – 16:30 čas vyzvedávání a odchodů, rekreační činnosti 

Prezentace činnosti probíhá na nástěnkách, webových stránkách a facebooku školy. 

Spolupráce s rodiči je na skvělé úrovni, zapojují se do dění nejen podporou, ale i aktivní pomocí. 

V průběhu roku jsme koupili hry, hračky, sportovní pomůcky, výtvarný a metodický materiál. 

Soustavně zlepšujeme prostředí jednotlivých oddělení školní družiny a to nejen zajímavou 

výzdobou, ale i účelným vybavováním nábytkem a zařízením. 

Lada Vostalová, vedoucí vychovatelka 

ŠD – Začátek školního roku - navštívil nás LVÍČEK z Generali České pojišťovny 

Začátek školního roku ve školní družině byl plný tvoření, kreslení a zábavy. 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/sd-zacatek-skolniho-roku/
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Hodně nám přálo sluníčko, tak jsme trávili spoustu času venku. Jeden z takových dnů jsme si 

zpříjemnili výtvarnou akcí „Svět očima dětí“, kdy nás navštívil LVÍČEK z Generali České 

pojišťovny, se kterou pravidelně spolupracujeme. Kreslili jsme křídami před naší družinou a 

školou mnoho veselých obrázků a soutěžili si v házení míčků na cíl. Na závěr nás čekala sladká 

odměna.  

Děti a vychovatelky ze školní družiny 

ŠD – projekt „Hóóóřííí!“ 

 

Poslední zářijový týden jsme věnovali hasičům a všemu co k jejich práci patří. Součástí 

celodenního projektu nazvaného ,,Hóóóřííí!“ byla návštěva místní hasičské zbrojnice, kde nás 

provedli místní dobrovolní hasiči, pan Jiří Kozina, Karel Malý a David Kalčík. Moc se nám to 

líbili, protože jsme měli možnost proniknout do světa hasičů. Dozvěděli jsme se spotu nových 

věcí o práci těchto hrdinů všedního dne. Všichni jsme si tyto akce užili, pobavili se a těšíme se 

na další společné aktivity ve školní družině. 

Děti a vychovatelky ze školní družiny 
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ŠD říjen 

Říjen ve školní družině byl zalitý sluncem a my si užili každý den naplno. Ať už to bylo na 

procházce, na družinové zahradě, nebo malováním a tvořením v našich třídách. Uspořádali 

jsme žertovnou olympiádu, při které jsme si užili spoustu legrace. Zapojili jsme se, do projektu 

Můj strom a vytvořili jsme krásné obrazy stromů, které byly vystaveny na Markově kopci 

a kolem družinové zahrady. Také jsme si vyráběli ježky, jak z papíru, tak z přírodních materiálů. 

Vytvářeli jsme obrazy z kaštanů a listí. A spoustu dalších pěkných věcí. Moc se těšíme, co nám 

přinese další měsíc. 

Děti a vychovatelky ŠD 

ŠD - Míč je náš kamarád 

Děti z prvního a čtvrtého oddělení školní družiny se zapojily do projektu Brněnského svazu 

malé kopané „Sportovní trenéři a fyzioterapeuti do škol“. Každou středu tak budeme trénovat 

práci s míčem pod vedením trenéra Petra Švancary. 

Bc. Kateřina Koubková 

Listopad v ŠD 

Listopad je za námi a vánoce se rychle blíží. Proto se pojďte podívat, co vše jsme dělali. Bylo 

toho opravdu hodně. Pekli jsme lahodnou buchtu a medové perníčky. Svatému Martinovi jsme 

vyrobili bílého koně. Užili si první sníh a vyzdobili jsme si družinku. Neradi bychom na něco 

zapomněli, tak vám to fotky řeknou za nás. 

Děti a vychovatelky ŠD 
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Prosinec v ŠD 

Ať poselství této tajemné vánoční noci, 

poselství pokoje a lásky, naplní život 

nejen o vánočních svátcích, 

ale i ve všech dnech nového roku! 

Krásné svátky vánoční a šťastný Nový rok 

Děti a vychovatelky ŠD 

Lovci Podnikavých duchů 

 

Děti za 4. oddělení školní družiny se zapojily do celoroční hry Lovci PODNIKAVÝCH duchů. 

Každé úterý se tak pohybují ve světě, kde štěstí přeje připraveným a kde úspěch a odměna 

čekají pouze na ty, kdo se o ně zaslouží! Pod vedením paní vychovatelky se učí udělat si na věc 

vlastní názor, vyjednávat s druhými, bránit se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat 

řešení problémů, pracovat v týmu, využívat kreativní techniky pro hledání nových nápadů 

i využívat své fantazie. 

Při této celoroční hře u sebe děti rozvíjí soubor vlastností a dovedností, které jsou typické pro 

podnikavou osobnost. Posilují vlastnosti samostatně uvažujícího člověka, který si dokáže 

poradit v různých životních situacích a hledá příležitosti pro uplatnění vlastních schopností 

a vizí. 

Už jsme ulovili ducha, který se jmenuje Komun – je to Duch komunikačních dovedností, pán 

aktivního naslouchání a schopnosti vyjednávání. Je to mistr podání ruky a očního kontaktu. 

Vyskytuje se v jeskyni Krubera. Poznáte ho podle cvikru a trychtýře naslouchání. 

Ještě nás čeká ulovit Asertínu, Emu a Týmu. Copak si na nás asi připravili? 

Lada Vostalová 

Únor v ŠD 

Nejkratší měsíc v roce utekl jak voda a ve školní družině se toho hodně událo. 

Vychovatelky ŠD 

 

Březen ŠD 

V březnu jsme svými výrobky a tvořením přivolávali jaro. Sázeli jsme rajčátka, chodili jsme na 

procházky pozorovat rozkvetlé zahrádky a užívali si slunečné dny na družinové zahradě. 

Návštěva knihovny 
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Návštěva v městské knihovně se nám moc líbila. Dověděli jsme se spoustu nového a prohlédli 

si krásné knihy. Těšíme se na další návštěvu. 

Bc. Kateřina Koubková 

Duben v ŠD 

 

 

   V dubnu jsme toho stihli opravdu hodně. 

Oprášili jsme znalosti dopravních značek, věnovali se naší planetě, povídali si 

o kosmonautech, pozorovali ptactvo a přírodu jak se mění a nezapomněli jsme ani na 

velikonoce. Společně s maminkami a babičkou jsme upekli pár slaných šneků. Pustili jsme se 

do tvoření z epoxidové pryskyřice a velice se nám to daří. Touto cestou bych chtěla poděkovat 

rodičům dětí z 3. oddělení školní družiny, kteří nás podpořili finančním příspěvkem. Vážíme si 

vaši podpory a doufáme, že se vám výrobky dětí líbí. Děkujeme. Na závěr měsíce nás 

čekala Čarodějnická bojovka, plněním úkolů jsme si vybojovali sladkou odměnu. 

Bc. Kateřina Koubková 

V dubnu jsme s dětmi z družiny čtvrtého oddělení vítali jaro a chystali se na Velikonoce. Děti 

vyráběly kuřátka, zajíčky, velikonoční přání a také zdobily vajíčka. 

Ale nebyli jsme jen ve třídě, využili jsme krásného počasí a navštívili dopravní hřiště. Na hřišti 

nás to tak bavilo, že se sem v blízké době zase podíváme. Na procházkách nám neunikla ani 

krásná výzdoba města a zašli jsme si na zmrzlinu  . 

Po Velikonocích jsme se zaměřili na téma „Den Země“. Touto cestou bych ráda pochválila 

zejména holky za aktivní přístup a hezké obrázky, které vytvořily.  

Mgr. Mária Polláková 
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Květen ŠD 

V květnu nám přálo počasí, a proto jsme většinu času 

trávili venku. Sportovali jsme, hráli různé hry, 

navštívili dopravní hřiště, chodili na procházky a také 

jsme si něco vyrobili. Přichystali jsme dárky pro 

maminky ke dni matek. Tvořili jsme z pryskyřice, 

malovali zámek a také erb města. Bylo toho opravdu 

hodně. 

Bc. Kateřina Koubková 

 

 

 

 

 

 

 

Červen ŠD 

Poslední měsíc ve školním roce jsme si opravdu užili. 

Sluníčko nám přálo, a proto jsme většinu času trávili 

venku. Navštívili jsme Miroslavské hasiče, kteří pro nás 

měli nachystaný hezký program, za který velice 

děkujeme. Při putování za zvířátky jsme navštívili 

Agrodružstvo Miroslav, zaměstnancům děkujeme za 

prohlídku a poučný výklad. Malovali jsme ne jen na 

chodník, soutěžili v různých disciplínách, upekli jsme si 

přívěsky. Zašli jsme si na zmrzlinu a na ledovou tříšť. 

Nezapomněli jsme tatínkům nachystat překvapení ke 

dni otců.  Užili si hudební odpoledne, plné tance, 

hádanek, zpěvu a sladkého melounu. Těšíme se na nový 

školní rok. 

Děti a vychovatelky ŠD 

15. Speciální třídy ve školním roce 2021/22 
V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 3 speciálních třídách s označením 1. P, 

2. P a 3. P. 

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy 

s úpravou minimálních výstupů a základní školy speciální 1. a 2. díl. 

Výuku zajišťuje 5 speciálních pedagožek. 

Mgr. Miloslava Růžičková, Mgr. Vendula Hráčková, Mgr. Vladimíra Rozmahelová, 

Bc. Nina Balážová, Bc. Lucie Škutová. 

3 asistentky pedagoga: Hana Matějková, Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová. 

1. P 

Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková 
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Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová  

Třída I. P: celkem 4 žáci (1 chlapec a 3 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou 

minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. díl. 

2. P 

Třídní učitelka Mgr. Vendula Hráčková 

Asistentka pedagoga: Hana Matějková 

Třída II. P: celkem 5 žáků (4 chlapci a 1 dívka) - vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou 

minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. díl. 

3. P 

Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová 

Asistentka pedagoga: Jana Michalová 

Třída III. P: celkem 6 žáků (5 chlapců a 2 děvčata) – žáci jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav 

s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 2. díl. 

Mgr. Miloslava Růžičková Vladimíra Rozmahelová 

16. Aktivity žáků ve škole 

Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku a přípravné třídy 

 

Ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin proběhlo v Kulturním domě v Miroslavi slavnostní přivítání 

prvňáčků a žáků přípravné třídy. Tento den se zapsal do paměti 47 dětem, jejich rodičům 

i prarodičům. Po úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Jany Kadlecové vystoupily pod vedením 

svých třídních učitelek děti druhého ročníku s pásmem básniček a písniček. Poté k dětem 

promluvil starosta města Ing. Martin Plechatý a následně i místostarosta města 

Mgr. Svatoslav Ryšavý. Dětem předali pamětní listy a balíčky s pomůckami. A aby toho nebylo 
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málo, paní Ludmila Janíčková z jednatelství České pojišťovny 

v  Miroslavi si jako každý rok připravila pro děti tašku plnou 

dárečků a krásné dřevěné medaile. 

Následně se noví žáčci přesunuli do svých tříd, kde proběhl 

krátký program vedený třídními učitelkami, Mgr. Olga Široká 

/přípravná třída/, Mgr. Vladimíra Vančurová /1.A/ a Mgr. Jana 

Pavlů /1.B/. Školní družinu povedou paní vychovatelky: Lada 

Vostalová, Bc. Kateřina Koubková a Hana Svobodová. 

Přejeme všem prvňáčkům a žákům přípravné třídy, aby se jim ve škole líbilo a aby do ní chodili 

jen s  úsměvem a radostí. 

Děkujeme za kulturní program, veškeré dárečky pro děti a za sponzorské dary. 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Přípravka 

  

V letošním školním roce byl v naší škole zřízen historicky první přípravný ročník pro děti, které 

mají z určitých důvodů doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravného ročníku je 

systematická předškolní příprava na úspěšný start a bezproblémové začlenění do 1. ročníku 

ZŠ. Zvýšená pozornost je zaměřena na grafomotoriku a rozvoj řeči. Součásti přípravy je 

logopedická péče a prevence poruch učení. 

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují.  Obsahem 

vyučování, které činí 20 hodin týdně, jsou různé didakticky zaměřené hry a pohybové, výtvarné 

a hudební činnosti odehrávající se v nově vytvořené třídě, v herně nebo ve venkovním prostředí. 

Společně s 1. stupněm se děti zúčastňují kulturních a společenských akcí, mají možnost 

navštěvovat ranní i odpolední družinu a stravovat se ve školní jídelně. 

Naší snahou je vytvořit pro 15 dětí z přípravky (4 dívky a 11 chlapců) příjemné prostředí 

a radostné ovzduší pro učení. Proto bychom chtěly moc poděkovat vedení města Miroslav za 

zřízení a materiální vybavení přípravné třídy, a také za dárečky, které dostaly děti od vedení 

města 1. září při slavnostním zahájení v kulturním domě. 

Olga Široká, Nina Balážová a Radka Kudláčková 
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Emušáci z Předškolákova 

Předškolákov je název místnosti, 

která se stala přechodným 

domovem malých předškoláků 

z nově vytvořené přípravné třídy, 

tzv. přípravky. 

Při slavnostním uvítání dostali 

předškoláci plno krásných dárečků 

a pamětních předmětů. Mimo to 

obdrželi i finanční sponzorský dar 

od paní Janíčkové z Generali České 

pojišťovny,  za který tímto velmi 

děkuji.  Za ten jim paní učitelka 

koupila překvapení - jedinečnou 

knihu, Ferda a jeho mouchy, 

s plyšovými  hračkami pro rozvoj 

emoční inteligence u dětí.  Kniha 

plná pohádek přibližuje dětem svět 

emocí prostřednictvím situací, které 

zažívá plyšový žabák Ferda a jeho 

kamarádi z Plyšákova a nabízí 

možnost, jak o emocích mluvit, jak 

se naučit jim rozumět a zacházet 

s nimi. 

Mluvit o svých pocitech, náladách 

nebo řešit nějaké potíže a trable je 

pro děti dost těžké. Přesto je důležité, aby to uměly, aby byly v životě úspěšné a šťastné. 

Emoční inteligence (EQ) je jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním 

životě. Přesto je emocionální výchova v českém školství pořád opomíjenou oblastí, zatímco 

v mnoha zemích je povinnou součástí vzdělávání již od předškolního věku až do ukončení 

středoškolské docházky. Dárek se setkal u dětí s velkým nadšením. Každý den ráno si čtou 

nový příběh, pokaždé zaměřen na jinou emoci, mluví a přemýšlí o zážitku, navrhují, jak situaci 

řešit, odpovídají na otázky, řeší úkoly a aktivity, které jim kniha nabízí. Přitom rozvíjí svoji 

komunikaci a představivost (kreativitu). S plyšáky se také rády mazlí. Děti si vyrobily i masku 

žabáka. Napadá vás, proč si říkají Emušáci? 

Mgr. Olga Široká 
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Beseda s Jakubem Vágnerem 

 

Narodil se na Štědrý den a i jeho život je plný štědrých a dobrodružných zážitků. A o ty se přijel, 

rybář Jakub Vágner, podělit s dětmi z naší školy. Procestoval téměř celý svět, je rybářským 

rekordmanem a mezinárodně uznávaným rybářem. Expedice po Amazonii a Kongu, o kterých 

velmi zajímavě a poutavě žákům vyprávěl, jej naučily schopnosti rychle se přizpůsobit dané 

situaci, pokoře a uvědomění si, že správný rybář by měl respektovat nejen ryby, ale i své kolegy. 

Posledních patnáct let se aktivně věnuje práci s mladou generací rybářů, pořádá pro ně 

rybářské tábory a je moc rád, že tato skupina rybářů má dobrý vztah i k ochraně životního 

prostředí. Více jak hodinovou přednášku o rybích gigantech, o problémech a úskalích, která 

musel na cestách překonávat, zakončila hromadu dotazů, především od našich malých rybářů 

a rybářek. Všichni měli možnost se na památku s Jakubem i vyfotit. Kdo by si snad chtěl 

s Jakubem i zarybařit, má možnost. Každým rokem probíhá touhle dobou mistrovství Evropy 

v chytání kaprů na Nových Mlýnech. Tak Petrův zdar! 

Mgr. Jana Pavlů 
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Prvňáčci dobyli zámecký poklad! 

V pátek 15. října vedla naše cesta na miroslavský zámek, kde na nás čekal zážitkový program 

s názvem “Otevírání truhlice”. Děti se rozdělily do pěti skupin. Cílem každé skupiny bylo získat 

číselný kód k otevření tajemné truhlice. První část úkolů se odehrávala před zámkem a druhá 

část se plnila přímo v zámeckým prostorách. Nejdříve museli bojovníci u kašny prokázat svoji 

zručnost, trpělivost a spolupráci. Poté je neminula poznávačka stromů, jejich listů a plodů, 

nakonec si vyrobili z nasbíraných listů ježky. Číselný kód získali všichni, a tak se mohli 

přesunout k truhlici k vyvrcholení celého snažení. Skupiny vyzkoušely získané číselné kódy. 

Situace byla vskutku napínavá, číselné kódy byly ale správné a zámky konečně „povolily“. 

A tajemství truhlice? Poklad v podobě drobných hraček, školních pomůcek a sladkostí.  

Za organizaci programu děkuje 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

„PROTOTÝPCI“ porostou i v Miroslavi 

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. 

Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný 

řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí 

odvahu. 

Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, 

které děti budou do života potřebovat. 

Právě v mladším školním věku dochází u dětí k největšímu poklesu úrovně divergentního 

myšlení, které je nezbytnou podmínkou kreativity. 

Komplexní vzdělávací program PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE je zaměřený na rozvoj 

kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály jako jsou pracovní listy, rozvojové hry nebo 
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kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti bez rozdílu věku nebo dovedností. 

Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti 

baví a aktivizuje. 

Časově nenáročné aktivity rozvíjející divergentní myšlení je možné a vhodné do výuky 

zařazovat denně, zatímco pracovní listy navazující na ucelené metodiky, poskytnou 

smysluplnou náplň projektových bloků. 

Pomocí jednoduchých aktivit, které pedagogy nezatíží, rozvíjíme u dětí: 

schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity, 

najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou, 

prohlubovat růstové myšlení (growth mindset), 

schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují, 

vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe, 

chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují, 

přicházet na neotřelá a kreativní řešení, 

mít potěšení z tvoření, 

zvládnout frustraci a překonávat překážky, 

umět komunikovat a spolupracovat, 

získávat, vybírat si a ověřovat informace, 

umět klást správné otázky, 

vyrovnávat se se změnami, 

realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu, 

Aby bylo možné zajistit zařazení podnikavých témat do škol i během rotační nebo distanční 

výuky, je mnoho materiálů připravených pro on-line použití v prostředí Jamboard. 

Nad rámec uvedeného, jsou pedagogové vítáni na webinářích, na kterých mají možnost 

proniknout hlouběji do tématu. Tato on-line školení probíhají v průběhu celého školního roku 

a mohou se do nich přihlásit všichni pedagogové zapojených škol. 

Rozvoj podnikavosti by neměl být odpovědností pouze školních zařízení, proto je i pro rodiče 

dětí připravena spousta volně dostupných informací na blogu Prototýpků nebo ucelená 

nabídka webinářů. 

Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte a už teď se těšíme na spolupráci. Věříme, že i Vás 

„Prototýpci“ naplno pohltí a nebudete litovat. 

Mgr. Jana Pavlů 

Prototýpci bodují 

Učíme-li žáky vidět příležitosti, vyhledávat potřeby, vnímat problémy 

a přemýšlet kreativně nad kroky, které by chtěli realizovat, je důležité 

nezapomínat na souvislosti – pozitivní a negativní dopady, které jejich řešení 

mohou mít na okolí. Etické a udržitelné myšlení tvoří celou dílčí oblast skupiny 

podnikavých kompetencí. Ve výuce rozvíjí u žáků schopnost vidět vlivy svého 

jednání a uvědomit si za ně zodpovědnost, vyhodnocovat dopady na životní 

prostředí i na druhé. Postupně si tak uvědomují spoluzodpovědnost za stav svého okolí, 

přírody, společnosti a aktivně hledají způsoby, jak negativním vlivům předcházet. 

Prototýpčí „Špagetkovou výzvu“ už vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše 

nová p. učitelka Adámková. Na výzvě pracovalo 15 žáků. Jejich úkolem bylo postavit ze 
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syrových špaget a pěnových bonbonů věž. Byli rozděleni do čtyř skupin. Postupovali přesně 

podle návodu, vše bylo srozumitelné a tak mohli samostatně rozvíjet svou představivost, 

logické a strategické myšlení, uvědomovali si základní jevy – zemská přitažlivost, statika, 

pevnost materiálů aj. 

V žácích byl přirozený soutěživý duch od prvopočátku, jak konstatovala paní učitelka, ale 

největším motivem byl sáček zbylých marshmallow bonbonů, který jim za první místo přislíbila. 

Vyhrála věž s výškou 72 cm, podstavou bylo „týpí“. 

Mgr. Jana Pavlů 

Prototýpci opět v kurzu 

Jednu z mnoha výzev od Prototýpků již vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností 

naše akční paní učitelka Adámková. Tentokrát pro děti z pátého ročníku vybrala „Dokreslovací 

výzvu“, kdy rozdala dětem, které už měly své výrobky hotové, papíry, na nichž už měla 

předpřipraveny roztodivné variabilní tvary, které měli žáci, dle své fantazie dokreslovat. Žáci 

tuto výzvu přijali s nadšením a ihned ve tvarech viděli roztodivná zvířátka a předměty (hlava 

hrocha, loďka, had, voliéra v ZOO, citrón, fotbalová aréna, míč…). Během 15 minut byli schopni 

vytvořit překvapivě velmi originální výtvory, z nichž měli všichni obrovskou radost. Touto 

kreativní a tvořivou aktivitou si mohli vyzkoušet, jak bohatou mají fantazii a představivost. No 

posuďte sami, je to úžasné! 

 Mgr. Jana Pavlů 

Šifry malých prototýpků 

Připomeneme-li si adventní čas, kdy jsme 

zapalovali svíčky na adventním věnci, 

vzpomeneme si určitě na chvíle čekání a těšení 

se na něco, co nám všem udělá radost a 

vykouzlí tu jedinečnou atmosféru. Tento 

krásný čas si malí Prototýpci z 1. B zpestřovali 

luštěním šifrovacích úkolů na každý den. 

Výsledkem každého úkolu bylo vždy 

smysluplné české slovo, které mělo spojitost s 

adventním děním. Šifry příjemně vyplňovaly 

alespoň malý kousek společného času rodičů 

a jejich dětí. Šifry mají rády společnost a vždy 

je větší zábava při společném luštění v 

rodinném mini týmu nebo ve třídě se 

spolužáky. Přiznávám, že jsme mnohdy museli 

nahlédnout i do nápovědy, ale ta radost dětí z 

objevení kouzelného hesla byla nepopsatelná. 

Nápady, kreativita, hledání řešení, to vše 

podněcuje, nejen u dětí, podnikavého ducha. A 

to je smyslem všech aktivit, které 

Prototýpci  podporují a snaží se tím u dětí, 

především mladšího školního věku, trénovat divergentní myšlení, což je schopnost nacházet 

široké možnosti řešení problémů a hledat alternativní cesty. Děkuji proto všem rodičům, kteří 

svým dětem pomáhali rozvíjet jejich kreativitu a posouvají je tak neustále dál. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Prototýpci bádají 

Třída malých Prototýpků z 1. B je velmi zvídavá, proto se žáci rozhodli společně rozluštit 

některé ze záhad, které bylo nutné si vyzkoušet na vlastní kůži tak, jak tomu bývá v laboratořích. 

Zkoumali taje lentilkové duhy, záhady přelévání tekutiny z jedné skleničky do druhé, proudění 

lávy ze sopky pomocí octu a sody. Také si vyzkoušeli, jestli je snadnější vypít vodu ze skleničky 

jedním či více brčky. A co se stane, pokud jedno brčko ponoříme do tekutiny, druhé mimo ni, 

a nasajeme? Výsledky pokusů byly mnohdy pro děti překvapivé a mnohé z nich si zkoušely 

i doma společně s rodiči a sourozenci. Začínali jsme tajnou zprávou neviditelným písmem 

a rozhodně s pokusy budeme pokračovat i nadále. Uvědomování si nových příležitostí, jejich 

vyhledávání, práce s nápadem, práce v týmu, spolupráce s kolektivem, učení se ze zkušeností, 

zvládání nejistot, vytrvalost, kreativita, to jsou hlavní cíle rozvoje podnikavosti u dětí. Mějme to, 

prosím, stále na vědomí a podporujme v tom všechny děti, zvláště pokud je to baví. 

Mgr. Jana Pavlů 

Prototýpci v kuchyni 

  

Tentokrát se malí Prototýpci z 1. B vydali za dobrodružstvím do školní kuchyňky, kde se 

společně vrhli do pečení slaďoučkých muffinů, které plnily funkci překvapení pro maminky 

a tatínky ke sv. Valentýnu. Muffinky tří druhů byly součástí s láskou balených a tvořených 

přáníček a srdíček, které si už předem vytvořili v hodinách pracovních činností. Na společné 

pečení se moc těšili a mnozí se přiznali, že ještě nikdy nic nepekli a mají z toho i malinko strach. 

Ten se však ztratil hned při bezpečnostním školení, abychom předešli bolestivým 

popáleninám. Následovalo převlékání do zástěrek, hygienických a hlavně slušivých pokrývek 

hlavy, pořádné umytí rukou a pak se už jen šlehalo, rozklepávalo, míchalo, ohřívalo, plnilo, peklo 

a zdobilo. Po dokončení práce bylo nutné uklidit špinavé nádobí, zamést podlahu, utřít stoly 

a naaranžovat výsledky cukrářského umu. Moc se jim to povedlo a nechyběla ani láskyplná 

pochvala od rodičů! Při práci s opravdovými surovinami, které vnímali všemi smysly, si 

zdokonalovali jemnou motoriku, učili se pracovat v týmu, rozvíjeli slovní zásobu při 

stanovování postupu práce podle receptů, zároveň se učili i dějovou a časovou posloupnost 
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jednotlivých kroků. Co nevidět do školní kuchyňky vyrážíme znovu, ale s poněkud zdravější 

formou receptu. 

Mgr. Jana Pavlů 

Projekt „Život v lese“ 

Již první školní dny vylákaly naše 

„malé“ ekology a ochránce přírody ze 

třídy 4. B na velmi zajímavou 

a poutavou vycházku po lese v okolí 

miroslavského koupaliště. Celým 

dopolednem je provázel a o životě 

v lese zasvěceně vyprávěl odborný 

lesní hospodář a jednatel Městských 

lesů z Dačic, Ing. Kamil Kupec. Žáci 

poznávali lesní flóru, faunu, určovali 

stáří a výšku stromů pomocí 

praktických pomůcek, ale využívali 

i vlastní odhad, čímž si i pomalu 

opakovali učivo matematiky a prvouky 

ze třetí třídy. Zaujala je i hra na hledání stromů podle hmatu a zjistili, že přírodu může člověk 

vnímat opravdu všemi smysly. 

Procházka probíhala v dost náročném terénu, proto není divu, že všem přišlo vhod super 

občerstvení u provizorního ohniště, které pro děti připravil pan Raboň. Každý si tedy opekl nad 

ohněm svého „buřtíka“, vždyť v přírodě přece chutnají špekáčky úplně jinak než doma na grilu! 

A po naplnění bříšek se ještě p. Kupec, pomocí hry, přesvědčil, jestli všichni během výkladu 

dávali pozor a pozorně poslouchali, o čem jim povídal. Na připraveném starém koberci měli 

žáci za úkol sestavit strukturu stromu a určený „Lýkožrout smrkový“ se musel do smrku 

nějakým způsobem zavrtat. No to Vám byla legrace! Snad budeme moci absolvovat takových 

praktických a poučných vycházek na čerstvém vzduchu ještě více. Pan Kupec nám slíbil, že za 

dětmi rád znovu přijede a tentokrát se budou společně zabývat problematikou budování 

mokřadů a výsadbou školního lesa nebo větrolamu. Velmi zajímavá výzva, nemyslíte? Moc se 

všichni těšíme. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Šesťáci si vyzkoušeli Land Art 

 

Ve výtvarné výchově jsme využili krásného počasí a vyrazili do přírody. Tam jsme nasbírali 

různé přírodní materiály, které posloužily k uměleckým dílům. 

Land Art je totiž úzce spojen s prostředím přírody, galerií může být louka nebo lesík za domem, 

prostě všude tam, kde umělci vytváří svá díla. 

Pod rukami našich šikovných šesťáků vznikl například krásný motýlek, oko, obraz plný lučního 

kvítí, pizza nebo postavička ze hry Among Us. 

Ing. Veronika Adámková 

4. A Projekt – Život Karla IV. 

Spojili jsme dějepis s výtvarnou výchovou a vytvořili projekt o životě našeho významného 

panovníka. 

Na stromu života Karla IV. pak každý najde portréty jeho rodičů, manželek a syna – nástupce 

trůnu. Práce jsou skvělé, posuďte sami zde. 

Ing. Veronika Adámková 

Nebojíme se tvořit v ulicích města aneb Street Art s našimi žáky 

Uměním se dá rozzářit kdejaká ulice ve městě, stará zídka, nehezká budova. Trhlinka v omítce 

nebo asfaltu, vyboulenina, díra či prorostlá tráva je krásným základem k dokreslení. A to je 

Street Art. 

Dívky ze šestého ročníku si tuto techniku vyzkoušely na vlastní kůži a můžou se čím chlubit! 

Posuďte sami :-)  

Ing. Veronika Adámková 
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Přípravy na podzimní výstavu 

U čtvrťáků a páťáků se ve výtvarné 

výchově a pracovních činnostech tvořilo o 

sto šest. Blížila se totiž podzimní výstava 

(26. 10. 2021), kde žáci prezentovali své 

výtvory s podzimními motivy. 

Děti lepily, stříhaly, brousily, skládaly, 

kreslily a malovaly. Šlo jim to opravdu 

skvěle, veřejnost se mohla těšit na krásné 

výrobky a obrázky.  

Ing. Veronika Adámková 

Podzimní výstava 2021 

Končí léto, dny se krátí, noci prodlužují, podzim 

je zkrátka tady. Jak už bývá v tento čas na naší 

škole tradicí, v úterý 26. 10. 2021 proběhla na 

budově 1. stupně podzimní výstava dětských 

prací. Od začátku školního roku se ve třídách 

stříhalo, lepilo, malovalo a kreslilo o sto šest tak, 

aby vše bylo dokonale nachystáno. Letos jsme 

se museli bohužel obejít bez dobrůtek od 

maminek a babiček dětí, přehlídka podzimních 

skřítků a vyřezávaných dýní, které děti doma 

tvořily, to však bezpochyby vynahradila. 

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na výrobě 

podzimních dekorací. Rovněž velké díky patří paní Halvové, která pro naše návštěvníky upekla 

vynikající perníčky. 

Za 1. stupeň Mgr. Vladimíra Vančurová 

Posilujeme manuální zručnost 

V pracovních činnostech se žáci mnohdy poprvé setkají s různými nástroji, které v ruce ještě 

nedrželi. V tomto článku najdete shrnutí a fotografie z hodin pracovních činností šestého 

a sedmého ročníku od začátku školního roku doposud. 

V šestém ročníku si kluci zkusili operace řezání, broušení a vrtání při výrobě klepátka ze dřeva, 

učili se základům technického kreslení a při výrobě vánočních přání používali i kladivo (příprava 

dírek pro vyšívání motivů). 

Dívky ze šestého ročníku si zase zkusily drobnější a dekorativnější práci. Vyráběly záložky 

z dýh, pomocí vypalovacího pera si nakreslily vlastní motivy. 

Ze zmetků z dřevařské firmy jsme využily části na výrobu vlastních motivů, vzniklo krmítko pro 

ptáčky, svícen, dekorace sněhuláka aj. Seznámily se s FIMO hmotou a základům drátkování. 

Vznikly tak krásné náušnice a přívěsky. 

Na závěr si zkusily tyto produkty nafotit jako profesionální fotografové. 
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V sedmém ročníku jsme s chlapci pracovali na rozsáhlém projektu: stolička z kartonu, kdy 

hlavním pracovním procesem bylo přesné řezání zalamovacím nožem, dále lepení a natírání. 

Konečný výrobek měli za úkol vyzkoušet – jestli stolička vydrží sedící osobu. Kluci se také 

seznámili se základy technického kreslení a nakonec si vyzkoušeli řízení svého času formou 

pracovního listu. Nyní se chystáme do cvičné kuchyňky. 

Ing. Veronika Adámková 

A tvoří krásná letadla a strašáky 

Spojením pracovních činností a výtvarné výchovy vzniklo 

velké množství dřevěných letadel, ze kterých měly děti 

opravdu radost. Na strašácích se ještě pracuje a budou 

k vidění na podzimní výstavě. 

Děti si vyzkoušely brousit i vrtat ve školní dílně a v rámci 

výtvarné výchovy si barvami a fixami letadla vyzdobily. 

Ing. Veronika Adámková 

 

 

 

 

 

 

Fandili jsme pořádně! 

V únoru jsme se žáky 4. A fandili našim českým 

hokejistům, kteří bojovali na ZOH v Pekingu. 

Jako správní fanoušci jsme si barvičkami na 

obličej nakreslili české vlajky, kreslili jsme vlajky 

i na papír. Během tvoření jsme s napětím 

sledovali hru. Bohužel i přes velkou podporu naši 

hokejisté prohráli. Ale i tak jsme si to užili :-). 

Ing. Veronika Adámková 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjíme polytechnické myšlení 

Jak v dětech probudit zájem o techniku, programování a konstruování? Jednoduše. A přitom 

nebudou vědět, že se učí! To je kouzlo legorobotiky. 

Stavebnice LEGO WeDo 2.0, které máme k dispozici ve škole, jsou výborné pro počáteční 

zkoumání. Tyto stavebnice využívá již od začátku školního roku paní učitelka Novotná ve svém 

kroužku. My jsme si sady stavebnic půjčili do výuky pracovních činností (kluci, 6. ročník). Děti 
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se naučí zábavnou formou konstruovat (nejdříve podle návodů, poté podle sebe) 

a programovat (jednoduchá algoritmizace). Posuďte sami, co se jim podařilo během dvou 

vyučovacích hodin zkonstruovat! 

Ing. Veronika Adámková 

ROBOTIKA - KDO SI HRAJE - PŘEMÝŠLÍ A NEZLOBÍ 

V letošním školním roce naše škola pořídila osm stavebnic, Lego WeDo 2.0. Tato stavebnice 

je vhodná pro děti prvního stupně základních škol, ale je také vhodná i pro starší uživatele. Od 

září probíhá kroužek robotiky pro žáky 6. ročníků. Je to skvělý vstup do světa robotiky 

a programování. 

Žáci si podle návodu i své fantazie roboty postavili a poté je pomocí nainstalovaného softwaru 

v chromebooku naprogramovali. Prostě vymyslet a rozhýbat.  Práce s roboty děti baví, protože 

je to tvůrčí a neotřelé. Nenásilnou formou se tak připravují na budoucí povolání. Rozvíjí si nejen 

logické myšlení, ale i vytrvalost k samotnému hledání cest k řešení problémů. 

Hra se stává učením a naopak. 

Mgr. Zdeňka Novotná 

Za historií ven ze školy 

Historii  tvoří příběhy. Příběhy zajímavých osobností, které nás provází a ukazují nám cesty. 

S jednou z nich jsme se setkali minulý týden v kostele Českobratrské církve evangelické. Byl 

jím Přemysl Pitter. A co si o něm po návštěvě výstavy myslí sedmáci a deváťáci? 

Zachraňoval děti. Všechny děti. 

Stavěl domy pro děti. Snažil se je motivovat k aktivitám. 

Byl to velice výjimečný člověk. Pomáhal dětem svých přátel i nepřátel, protože věděl, že ty děti 

za to nemůžou. 

Děkujeme PhDr. Lii Ryšavé, která nám byla průvodkyní tímto zajímavým příběhem. 

Mgr. Lenka Biberlová 

Návštěva knihovny - 4. A 

Ve středu 15. 9. 2021 v rámci hodiny čtení 

měli žáci 4. A besedu s paní knihovnicí 

v místní knihovně. Vybírali si knížky dle 

svých oblíbených žánrů a spisovatelů 

a povídali si o nich. Řešili různé zajímavé 

hádanky a křížovky. Každý za odměnu 

dostal záložku do knihy. 

Mgr. Zdeňka Novotná 
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Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště 

 

Během podzimní návštěvy dopravního hřiště provázelo čtvrťáky mezi dopravními značkami 

velmi krásné a slunečné počasí. Nejdříve si společně s instruktorem zopakovali pravidla 

bezpečnosti nejen na cestě do školy, ale i v blízkém okolí. Prověřili si znalost dopravních 

značek a orientaci na křižovatkách. Zhlédli výuková videa zaměřená na začínající cyklisty a pak 

s chutí vyrazili do terénu, kde na ně čekala nejen kola, ale i motokáry, což mnohé z nich nadchlo 

natolik, že se jim ani nechtělo vracet zpět do výuky. Snad si z této poutavé návštěvy odnesli 

spoustu dobrých rad a informací, které je budou na cestách chránit před nebezpečnými 

situacemi. 

Lucie Pavlů 

Na návštěvě v MŠ Pastelka a Sluníčko 

Na návštěvu do svých mateřských školek „Sluníčko“ a „Pastelka“ se děti z prvních tříd, ale také 

z přípravné třídy, moc těšily. Nakreslily svým paním učitelkám krásné obrázky, pro děti do MŠ 

přibalily něco sladkého, a v pondělí, 8. 11. 2021, po svačince, se rozdělily podle toho, do které 

chodily a vyrazily zjišťovat, co nového se v té „jejich“ MŠ změnilo. Paní učitelky ve školkách je 

samozřejmě všechny přivítaly s otevřenou náručí a nestačily se divit všem novinkám, které na 

ně děti sypaly přímo z rukávu. Potěšilo je, že na ně všichni velmi rádi vzpomínají, dokonce by 

se někteří i rádi do školky vrátili. Přesto se shodli na tom, že ani ve škole není nuda, protože se 

každý den učí něco nového a hlavně nemusí po obědě už spinkat, ale mohou tvořit a třeba 

někdy i „řádit“ ve školní družině. Příjemné povídání jsme ukončili společnou písničkou 

a zároveň i pozvánkou na návštěvu k nám do školy, aby zase na oplátku školáci mohli provést 

školou a třídami nastávající školáky, tedy předškoláky. Moc se na ně těšíme a už teď 

přemýšlíme, co všechno jim společně předvedeme a ukážeme. Máme se čím chlubit. 

Za učitelky 1. tříd Mgr. Jana Pavlů 
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Když rodiče pomáhají 

 

Rodiče, kteří aktivně podporují vzdělávání svých dětí, jsou na naší škole vždy vítáni, a velmi mě 

těší, že na miroslavské škole takoví rodiče jsou. Nebojí se nabídnout své zkušenosti, 

dovednosti nebo podporují různé aktivity školy nějakým hmotným či finančním darem. 

Tentokrát mohu napsat o štědrém daru paní Horákové (maminka žáků Kuncových), která nám 

do tříd 3. A 4. B poslala balíky plné užitečných věcí (řezačky na papír, krabici kancelářských 

papírů, pevné bílé kartičky na popis a výkonné USB flash disky.) Vážím si i aktivity pana V. Antla, 

který si udělal čas a v rámci výuky “Bezpečná cesta do školy“ pro žáky třetích ročníků připravil 

krátkou přednášku s ukázkou o povinné výbavě silničního kola. Každá taková pomoc je pro 

nás učitele i žáky příjemným zpestřením výuky a také obohacením vzájemného vztahu mezi 

žákem, učitelem i rodičem. Všem aktivním rodičům moc děkujeme! 

Mgr. Jana Benešová 

Drumben - multifunkční didaktická pomůcka do školy 

Co je to drumben? Na to vám odpoví již i naši žáčci z přípravné třídy a samozřejmě i ostatní 

žáci naší školy… Na konci září k nám totiž již po několikáté zavítal pan Zdeněk Roller se svým 

workshopem s drumbeny. Děti si vyzkoušely různé druhy bubnování, zahrály si rytmickou 

ozvěnu a dozvěděly se spoustu zajímavostí i o australském didgeridoo, na které jim pan Roller 

zahrál. Bubnování všechny nadchlo! 

Drumben je originální český výrobek, multifunkční pomůcka ve tvaru válce (hudební nástroj 

a sedák v jednom) z recyklovaného materiálu, která je pevná k bubnování i sezení a na jejímž 

vývoji se podílel i právě Z. Roller, který pochází ze Znojma. Díky Sdružení rodičů a jejich 

příspěvku jsme mohli do naší školy koupit 24 drumbenů různé velikosti a proškolením našich 

pedagogů si tuto pomůcku nejen na bubnování můžeme užívat po celý školní rok. Bubnování 
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uvolňuje napětí, podporuje rozvoj hudebního cítění, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pomáhá 

v aktivitách posilujících týmovou práci, při nácviku komunikace, harmonizuje činnost pravé 

a levé mozkové hemisféry a v neposlední řadě rozvíjí kreativitu. Děkujeme Sdružení rodičů za 

tento dar! 

Mgr. Jana Benešová 

Pečeme, smažíme, kuchtíme … 

Co se dá během 45 minut zvládnout ve 

cvičné kuchyňce? Výborné jídlo! Času je 

sice málo, něco je potřeba nachystat den 

předem, ale výsledek pak stojí za to. 

Kluci v sedmé třídě (1. skupina) si 

připravili hamburgery. V hodině jsme 

smažili předem nachystané a naložené 

maso a krájeli zeleninu. Domácí housky 

jsem upekla já, měla jsem to za „domácí 

úkol“.  Hamburgery se povedly, můžete 

posoudit z fotek. 

Druhá skupina sedmáků si nachystala 

tortily plněné kuřecím masem 

a zeleninou. Také nakrájeli zeleninu, tepelně upravili maso a naučili jsme se společně tortilu 

zamotat. 

Dnes škola voněla po perníčkách. Kluci ze šestého ročníku si upekli pár ozdob na stromeček 

a zbytek perníčků na mlsání. Příští týden se chystáme na palačinky!  

Každá skupina si vyzkoušela i uklízení po přípravě jídla. Snad odteď někteří více ocení práci 

rodičů a při vaření budou nejen ochutnávat, ale pomůžou pak i uklízet. 

Ing. Veronika Adámková 
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Vánoce se blíží! 

Ve škole je vánoční atmosféra v plném proudu. Vánoční tvoření baví všechny děti a jsou 

opravdu kreativní. Každý ročník si ozdobil svůj vlastní stromeček před budovou prvního stupně. 

Objevily se ozdoby z přírodních materiálů i umělých, zpracované různými technikami. 

Rozhodně stojí za to si je prohlédnout. 

V oknech školy jsou vyráběné papírové vločky, ve třídách si zdobí žáci vlastní stromečky, pod 

které si před Vánoci nadělí navzájem dárečky pro radost. Nejen stromeček, ale i různé 

dekorace, ať už ručně vyráběné nebo kupované, dovytváří ve třídách tu pravou atmosféru 

Vánoc. 

Ing. Veronika Adámková 

Obří sněhuláci (5. B) 

Kluci a holky z 5. B si dnešní sněhovou nadílku 

náramně užili. Z obřích sněhových koulí vytvořili 

sněhuláky větší, jako jsou oni sami. Bylo potřeba 

mnoho sil na koulení a nabalování sněhu i při 

zvedání částí na sebe. Děti ani netušily, že svou 

vzájemnou pomocí utužují vztahy, zlepšují 

spolupráci a také podporují svou kreativitu. Mezi 

sněhuláky se objevil i sněhový pes. 

Posuďte sami, jsou velmi šikovní! 

Ing. Veronika Adámková 
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Zimní radovánky 

Přišla zima a mráz, po roce vrátila se zas. 

Ten nádherný čas, hladí každého z nás. 

Padá sníh, z nebe už padá sníh, 

vločky se třpytí všude na ulicích. 

Padá sníh, z nebe už padá sníh, 

všude je bílo, jak to má být o Vánocích. 

Vločky poletují, malí a velcí se radují, 

ve sněhu spolu si hrají, sněhuláky staví. 

Obrázek zimy je tak dokonalý. 

Upravený text zimního hitu z Předškolákova 

Mgr. Olga Široká 

„Sportem ke zdraví“ 

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý i duch. Proto jsme se s dětmi z prvního ročníku, hned po 

vánočních prázdninách, kdy jsme ochutnávali všemožné dobroty a speciality, vydali do 

sokolovny, abychom naše tělíčka malinko protáhli a případně i odpudili na každém kroku 

číhající viry všeho druhu. Na doporučení jedné z maminek, která se sportování s dětmi hodně 

věnuje, vede místní házenkářské družstvo, jsme sbalili sportovní oblečení a celé dopoledne 

jsme řádili na různorodém a hlavně bezpečném a novém sportovním vybavením. Po nezbytné 

rozcvičce a rozehřátí si děti vyzkoušely nejen přeskoky přes překážky, ale i cvičení na bosech, 

prolézání tunelem, hod míčem na koš, gymnastické prvky na měkoučké kladince a jiné zábavné 

prvky, které zpestřují pohyb nejen dětem, ale určitě i dospělým. Na mobil a ani žádnou jinou 

elektroniku si nikdo za celé dopoledne ani nevzpomněl. Nebyl totiž čas a zápolení s kamarády 

bylo určitě mnohem zábavnější. V sokolovně jsme zaručeně nebyli naposled, už teď se těšíme 

na další návštěvu. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Včelka Bětka v přípravné třídě 

 

Nedávno se u nás ve třídě, když jsme procvičovali pravo-levou a prostorovou orientaci, objevila 

včelka. Nebyla živá a nebyla to ani žádná obyčejná hračka, nýbrž robot. Bee-Bot, jak se také 

robotická včelka nazývá, je díky jednoduchému ovládání skvělým pomocníkem pro úvod do 

programování. A protože dnešním dětem nedělá velký problém ovládání interaktivních hraček 

i bez instrukcí a návodu, nechala jsme je  objevovat funkce tlačítek a se zájmem sledovala 

jejich aktivity s včelkou. Děti byly nadšené a v ovládání včelky se postupně střídaly, navzájem 

si pomáhaly a radily, jak včelku naprogramovat. Pomocí šipek naplánovaly např. pejskovi 

nejkratší cestu k boudě,  včelce Bětce naprogramovaly různé možnosti, jak navštívit zvířátka 

ze dvora. Využití programovatelných robotů ve výuce je jednou z možností jak rozvíjet u dětí 

logické myšlení, představivost a zájem o moderní technologie už od útlého věku. Těšíme se 

proto, až k nám opět "přiletí". 

Mgr. Olga Široká 

Přesné řezání nožem? Žádný problém pro páťáky! 

Žáci pátého ročníku měli možnost se zdokonalit v přesném řezání zalamovacím nožem – 

podle pravítka. Každý si vyzkoušel nařezat svetr ledního medvídka a následně jej „oblékl“ do 

tkaného svetru. 

Ing. Veronika Adámková 
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Výroba didaktických pomůcek 

Co jsou didaktické pomůcky? Všelijaké pomůcky, které usnadní žákům zapamatování nebo 

pochopení učiva. Lze je použít v jakémkoliv předmětu nebo k jakékoliv denní činnosti, kterou 

chceme dítě naučit. 

Žáci čtvrtého ročníku vyrobili boty k zavazování tkaniček. Na fotkách lze vidět, jak si měřili své 

síly se speciálními kleštěmi, které tvořily do bot otvory na tkaničky. Samozřejmě jsem jim 

pomáhala.  

Žákyně šestého ročníku se zaměřily na matematické didaktické pomůcky. Vyvářely pomůcky 

k násobilkám, aritmetickým počtům, zlomkům, geodesku či pomůcku k převodu jednotek. 

Kluci se zaměřili na čas – vytvářeli zajímavé hodiny, některé spojené i ze zeměpisem (také 

k učení světového času). Děti se tak mohou učit krásně určování času u analogových 

hodin. Ručičky se otáčí! Takže naše hodiny jsou funkční. 

Osmý ročník se zaměřil na jazyky – zábavná forma učení slovíček. Nejen tyto pomůcky, ale 

spoustu dalšího uvidíte na výstavě, která proběhne na začátku května v naší škole (bližší 

informace uvedeme později). 

Ing. Veronika Adámková 

Nový život starým štětcům a jiné tvoření 

Co se dělo v pracovních činnostech a výtvarné výchově u našich čtvrťáčků? 

My staré a tvrdé štětce nevyhazujeme! Proč? Protože z nich vyrobíme tyto krásné štětcové 

panáky! Obličej a tělo jsou ze speciální keramické hlíny, která není potřeba vypalovat a uschne 

na vzduchu. Děti si pak panáčky dozdobily temperami. 
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Ve vedlejší třídě jsme se zase zaměřili na tkaní dečky pro lamu. Lama je z kartonu a ze zbytků 

vln, takže i tady probouzím v dětech přirozený zájem o recyklaci materiálů. Tavnou pistolí si 

pak přilepily korálky (nejčastěji se svým jménem). Všechny výtvory se dětem moc povedly! 

Ve výtvarné výchově jsme se žáky obou tříd zkoušeli kresbu suchým pastelem. Objevovali jsme 

jeho výhody a nevýhody. Děti se také poučily, že pastel musíme „zafixovat“ (zalakovat 

fixativem nebo lakem na vlasy), aby se nám obrázek nerozmazal. Tématem byly příšerky. 

Myslím si, že se všem moc povedly! 

Ing. Veronika Adámková 

Geometrie hravě 

 

Pro žáky jsou některé matematické pojmy velmi abstraktní, zejména v geometrii. Učivo 

o tělesech děti na 1. stupni většinou baví, ale hůře si dokáží představit těleso v prostoru, popsat 

jej, vidět ho i z jiných úhlů a to vše zakreslit na papír, tedy do roviny ve 2D. Proto se snažíme 

s dětmi již v nižších ročnících ZŠ vyučovat tyto pojmy především manipulací, pracovat s dřívky, 

vytvářet různé modely krychle, kvádru, zkrátka aby jim to vše prošlo tzv. rukama. Každý takový 

model si pak různě natáčí a zkouší popsat. Ve 3. A třídě jsme tomu věnovali několik hodin 

matematiky i pracovních činností. Pomocí párátek a téměř rozmrazeného hrášku si vytvářeli 

nejen modely krychlí, ale zkoušeli i jiná tělesa, mnohem větší a pro ně zajímavější. Samozřejmě 

zkoušeli popsat a spočítat jejich vrcholy a hrany. Tuto levnou a dostupnou pomůcku si můžete 

zkusit i doma, je to velká zábava a navíc si některé hrášky děti nechaly stranou a zjistily, že 

jsou lepší než bonbóny. :) Stěny krychle si zase vyzkoušely na aktivitě, kdy kostku oblékaly, 

neboli vytvářely střihy (sítě krychle) pro krychli a zkoušely, které střihy jí padnou a které naopak 

nepůjdou. Takové aktivity sice zaberou velkou část vyučovací hodiny, někdy i několik, ale tu 

zkušenost a radost z práce dětem již nikdo nevezme. 

Mgr. Jana Benešová 
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Malování vajíček 

První jarní den věnovali žáci z 1. B malování a vyvazování velikonočních vajíček na miroslavský 

skořápkovník. Všem, kteří poctivě vajíčka vyfukovali a posílali nám je do školy, moc 

děkujeme, bez Vás by to nešlo!!! Barvičky, štětce i provázky nám zapůjčila děvčata ze zámku 

a můžu říct, že se děti na malování velice těšily a také si to i pořádně užily. Nevím sice, kdo byl 

barevnější, jestli vajíčka nebo děti, ale všichni se snažili a nevzdávali se ani při velmi náročném 

a složitém navlékání vajíček do věnečků. Hromada vajíček zůstala i pro další děti z 1. stupně, 

aby si rovněž vyzkoušely svoji zručnost. A teď už se mohou s chutí pustit do domácí 

velikonoční výzdoby a zažít si tu pravou atmosféru jarních svátků. Přejeme všem krásné 

velikonoční svátky plné slunečních paprsků a hřejivé jarní nálady. 

Mgr. Jana Pavlů 

Návštěva předškoláků z MŠ Sluníčko a MŠ Pastelka 

Ve středu 23. 3. a v pátek 25. 3. nás poctily svojí návštěvou děti z miroslavských mateřských 

školek Sluníčko a Pastelka. Jednalo se o předškoláky, kteří v září usednou do lavic prvních tříd 

a přípravné třídy. Děti měly jedinečnou příležitost si prohlédnout, jak to v takové „velké škole“ 

vypadá. Každá školka strávila ve škole hned dvě hodiny. Předškoláci znovu potkali své 

kamarády, vyzkoušeli si sednout do školních lavic, měli možnost vzít si na záda i aktovku. Na 

závěr školáci pomohli předškolákům se splněním jednoduchých úkolů. 

Návštěva „velké školy“ byla pro předškoláky velikou motivací, protože proběhla mile 

a příjemně, jistě všechny děti půjdou v září do školy s nadšením. 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Naši malí zahradníci 

První sluníčko probudilo i malé zahradníky ze třídy 

1. B nejen k různým badatelským pokusům, ale 

také k práci se semínky a s hlínou, které se 

zhostili přímo úžasně! Základem kvalitní výsadby 

na záhonky jsou semínka. Zvolili si, jako zkušení 

zahradníci, ty, které jim nejvíce chutnají a tvoří 

klasiku i u nich doma. Semena rajčat a paprik 

nejdříve nechali klíčit, a jakmile vykoukly první 

klíčky, bylo potřeba je zasadit do hlíny. Během 

jarních prázdnin dokázaly vzešlé sazeničky 

zvednout zeminu natolik, že nám nezbylo nic 

jiného než sazeničky přesadit do květináčků, tedy 

pikýrovat. Bylo nádherné pozorovat, kolik 

jemnosti a obratnosti musely děti vynaložit, aby 

se jim sazeničky nepolámaly. Následovala řádná 

zálivka a nyní už jen každým dnem pozorujeme, 

jak se sazeničkám daří. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Peče celá 2. C a 3. A 

Svátky jara jsme ve třídách 2. C a 3. A oslavili pečením tradičních velikonočních pokrmů. 

Druháčci si upekli beránka a buchtu margot, třeťáci si z perníkového těsta vykrajovali 

velikonoční motivy. Ve 2. C na to šli dle známé soutěže v pečení podobně a vytvořili dva týmy, 

dívky měly za úkol upéci beránka a chlapci buchtu margot. Dostali přesný postup práce, 

ingredience a všechny potřebné metličky, mističky, vařečky. Zbytek museli zvládnout sami. 

Vše šlo jako po másle a děti si pomáhaly. Ten dělal to a ten zas tohle a všichni dohromady 

udělali moc. Těsta byla připravená ve formách a hurá s nimi do trouby. Výsledek stál za to. 

Chuťově prý nakonec vyhrál beránek z tvarohového těsta. Ale oba pokrmy se povedly a děti si 

odnesly společný zážitek. Ve 3. A třídě si děti vyzkoušely práci s válečkem a formičkami, jejich 

kreativitě se meze nekladly, takže kromě zajíčků, beránků, kuřátek, vajíček, slepiček se objevily 

i díla abstraktní a z perníkového těsta vyrobily i pletené pomlázky. Až se perníčky upekly, 

nazdobily svá díla k nakousnutí ještě bílkovou polevou.  

Po každé práci v kuchyni je potřeba i vše uklidit a ani toho se děti nebály, jedni umývaly nádobí, 

druzí utíraly a třetí zametaly (prý to někteří dělaly poprvé, ale my jim to samozřejmě nevěřily). 

Dětem i nám se čas strávený pečením moc líbil a určitě to nebylo poslední pečení, zase něco 

vymyslíme:).   

Mgr. Jana Benešová a Mgr. Bc. Ivana Klímová 
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Něco nového z pracovních činností na 2. stupni 

V dílnách se stále něco děje. Velkým projektem, o který se chci podělit, jsou roboti – 

ořezávátka. Tito krasavci byli vytvořeni v rukou našich kluků ze sedmého ročníku. Byl to ideální 

výrobek, na kterém si kluci vyzkoušeli přesné řezání, pilování, broušení, vrtání, dlabání a lepení. 

Postupovali podle metodického listu s technickým výkresem. Robot se sice nepohybuje, ale 

funkci má! A to ořezávání tužek a pastelek. Každý robot je originál. 

Pak jsme se vrhli do kuchyňky. Sedmáci připravovali pokrmy ze studené i teplé kuchyně. 

Připravovali saláty, bramboráky a smažený řízek/sýr s hranolky. 

V šestém ročníku (kluci) jsme si pohráli s plastovou hmotou. Využili jsme odpadního 

obalového materiálu a vyzkoušeli si modely (převážně) zbraní.  Taky jsme se pustili do 

dřevomalby. Jako výtvarné „plátno“ k dřevomalbě nám posloužily staré kytary. V blízké době 

budeme už i natírat. Kluci si vyzkoušeli řezání nožem, lepení či vyřezávání rydly. 

Děvčata ze šestého ročníku si naopak vyzkoušely práci se sádrou, rydly a stříkání sprejem. 

Vytvořily krásné slovanské gombíky, které budou na výstavě ve škole (součást oslav 1. máje). 

Nyní pracují na obrázcích z hřebíčků a bavlnek. Dřevěný podklad si některé namořily, pak si 

všechny nakreslily předlohu a vyzkoušely zatloukání hřebíků. 

Ing. Veronika Adámková 

Páťáci tvořili srdíčka ze dřeva 

Pro drobné a pečlivé ruce našich páťáčků nebyl problém vytvořit tato krásná srdíčka ze dřeva. 

Žáci si vyzkoušeli řezání dřevěné lišty a následně broušení (pilníčky nebo brusným papírem) 

na konečný tvar. Nakonec si pomocí AKU vrtačky vyvrtali otvor na kroužek od klíčů. 

Hotové srdíčka si děti vzaly domů a možná je nějaké maminky dostanou jako dáreček ke Dni 

matek. :-) 

Ing. Veronika Adámková 
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Netradiční dárek pro maminku 

Minulý čtvrtek jsem si k sobě do dílny vzala 

pár dobrovolnic, které rády tvoří. Děvčata 

z družiny (4. odd.) si vyzkoušely práci 

s kreativním vypalovacím perem 

a vytvořily maminkám k svátku krásné dře-

věné podtácky. 

Práce s vypalovacím perem není lehká, ale 

holky to zvládly na jedničku! Co myslíte?  

Líbilo se maminkám?  

Ing. Veronika Adámková 

 

 

5. A kuchtí! 

Na čarodějnické stezce jsme po vyluštění hlavní ingredience dostali recept na buchtu. Tu 

bychom ve vyučování však nestihli, tak jsem žákům nachystala místo toho ingredience na jiné 

sladké jídlo. Na jaké? No přeci na palačinky! Vůně se linula po celé škole a ostatním 

spolužákům se sbíhaly sliny.  

Těsto žáci vytvářeli ve skupinkách a pak si každý osmažil svou palačinku sám. Dětem chutnalo 

a některé už vyzkoušely i doma.  

Ing. Veronika Adámková 
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Pracovní činnosti v 7. A, C 

 

Děvčata ze sedmého ročníku vyráběly maminkám netradiční přáníčka k svátku z korku. Motiv 

„kreslily“ vypalovacím perem. Přáníčka se povedla! 

Další hodinu jsme využily sluníčka a vydaly se ven. Posbíraly jsme pampelišky a upletly si z nich 

věnečky.  

Mgr. Jarmila Maiová 

Neustále rozvíjíme kreativitu a podnikavost 

Na prvním stupni jsme se aktivně zapojili do projektu Prototýpci a vyzkoušeli jsme si některé 

z jejich výzev. Čtvrtý ročník se zaměřil na peněženkovou výzvu a páťáci na batůžkovou výzvu. 

O co jde? Děti rozvíjí tímto projektem svou podnikavost, kritické myšlení a hlavně tu kreativitu. 

Na chvíli se stali žáci designéry a navrhovali. Vytvořili papírový model svého návrhu, 

popřemýšleli nad cenou a zjišťovali potřeby potenciálních zákazníků (svých spolužáků), podle 

kterých jim navrhovali peněženku nebo batoh na míru. 

Taky jsme si užili se čtvrťáčky v kuchyňce. Upekli jsme si štrůdl a mini pizzy. Mňam! Žáci 5. B 

teď usilovně pracují na autíčku s vlastním pohonem (např. na balónek, natažení gumičky), jsou 

teď na chvíli designéři, konstruktéři, karosáři a mechanici. Jsem zvědavá, jak jim autíčka 

pojedou. :-) 

Šesťáci si také chtěli vyzkoušet vařit, tak jsme obsadili kuchyňku i v jiné dny. Spolu jsme už 

přichystali jednohubky (dva druhy pomazánek), špagety, corn dogy, sushi, palačinky, a také 

mini pizzy. I tady jsou děti velice šikovné. 

V sedmém ročníku jsme se zaměřili na vytváření modelů v TinkerCADu. Žáci se úspěšně 

seznamují s novým programem. Dokonce máme už první model Eiffelovky na 3D tiskárně 

vytisknutý. Brzy vznikne mnoho zajímavých klíčenek nebo praktických věcí i od ostatních žáků. 
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Ing. Veronika Adámková 

Čarodějnická stezka 

Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května létají povětřím čarodějnice na svých pometlech 

a škodí lidem i zvířatům. Proto se hospodáři snažili ochránit před temnou silou, jak jen to šlo. 

Proti zlé moci čarodějnic se v podvečer svátku svatého Filipa a Jakuba zapalovaly ohně. Velké 

hranice se stavěly hlavně na kopcích, aby byly plameny šlehající vysoko k nebi vidět za tmy do 

širého okolí. 

A proto se v pátek 29. 4. 2022 žáci prvního stupně a žáci speciálních tříd vydali na 

čarodějnickou stezku po okolí Miroslavi. Stezka se skvěle hodila k tradičnímu zvyku pálení 

čarodějnic. Jednalo se o již druhé putování s čarodějnicí Eufrozínou a jejím kamarádem, 

pavoučkem Utržnožkou. Děti ušly asi 4 km, na každém stanovišti musely splnit jednoduchý 

úkol, pohybovou výzvu nebo vyluštit šifru. Za správně vyluštěnou tajenku na děti čekala sladká 

odměna, diplom za absolvování stezky a jako bonus každá třída získala recept na upečení 

čarodějnické buchty.   

Počasí dětem přálo, a tak si čarodějnickou stezku náležitě užily. Tímto děkujeme Středisku 

volného času Miroslav za přípravu a následnou organizaci. Už teď jsme zvědaví, co si pro nás 

čarodějnice Eufrozína připraví příští rok! 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Na chodbě se nenudíme! 

Chcete si o přestávce zahrát Twister? Nebo Dámu? Osmáci pro všechny žáky nachystali na 

chodbě prvního patra různá hrací pole. Pro velký úspěch tvoříme už další pole, která budou 

také na druhém patře. Přejeme i nadále skvělou zábavu s těmito interaktivními prvky na 

chodbách! :-)  

Ing. Veronika Adámková 
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Pomocníci na Miroslavské šlápotě byli odměněni 

 

Ve středu 27. dubna nás navštívila paní Eva Horáková ze Střediska volného času v Miroslavi, 

aby poděkovala, pochválila a odměnila žáky naší školy, kteří se zúčastnili v sobotu 22. dubna 

2022 turistického pochodu Miroslavská šlápota jako pomocníci na jednotlivých stanovištích. 

Paní Horáková ocenila jejich spolehlivost, zodpovědnost a ochotu udělat něco pro ostatní ve 

svém volném čase. 

Tyto pomocníky uvidíte “opět v akci” na oslavě Dne dětí, která se bude konat v pátek 27. května 

v SVČ Miroslav. 

Děkujeme za spolupráci 

Mgr. Jana Kadlecová 

Setkání budoucích šesťáků ZŠ Miroslav 17. 6. 2022 

V polovině června se obě třídy miroslavských páťáků setkaly s páťáky z Hostěradic, Suchohrdel 

u Miroslavi, Oleksovic a Břežan. Šlo o první setkání budoucích spolužáků 6. ročníku 2. stupně 

ZŠ Miroslav. Žáci okolních škol si tak ještě před prázdninami mohli prohlédnout miroslavskou 

školu, seznámit se s některými učiteli a hlavně s budoucími spolužáky. Společně se všichni 

seznamovali při různých hrách a při zábavné hře o poklad na miroslavském zámku, kterou nám 

zaměstnanci zámku připravili přímo na míru, zač jim ještě jednou moc děkujeme. Poklad byl 

ukryt v truhlicích a zamčen několika zámky. Děti byly rozděleny do skupinek a každá skupinka 

musela splněním různorodých úkolů získat kódy, kterými nakonec všichni společně zámky 

otevřeli. Setkání to bylo velmi příjemné a milé, děti byly úžasné. A tak všem budoucím 

šesťákům ZŠ Miroslav přejeme, aby se jim v novém kolektivu líbilo a vytvořili společně 

i pedagogy příjemné, spolupracující a  pozitivní třídní klima.  

Za kolektiv učitelů Mgr. Jana Kadlecová 
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17. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Třeťáci na radnici 

Místo, kde žijeme, to je jedno z témat učiva žáků 3. ročníku. Miroslav sice není domovem všech 

našich žáků, je však místem, kde navštěvují svoji školu a denně se zde pohybují. Je tedy 

důležité, aby se o Miroslavi co nejvíce dozvěděli. 

Proto jedna z našich poznávacích vycházek vedla přímo na městský úřad v Miroslavi. 

Zde nás přivítal starosta města pan Ing. Martin Plechatý, který nám povyprávěl o historii, chodu 

a správě našeho města. 

Děti si mohly prohlédnout nové studie (nové hřiště a tělocvična ZŠ,…) a seznámit se 

s některými plány o budoucnosti města. 

Pan starosta nám ochotně odpověděl na veškeré dotazy a na závěr nás provedl celou budovou, 

aby měly děti představu o tom, kdo zde jakou činnost vykonává. 

Na rozloučenou jsme všichni dostali milé dárečky se znakem města Miroslav. 

Návštěva radnice tematicky doplnila znalosti žáků získané ve škole, kde se tato látka probírá 

v hodinách Člověk a jeho svět. 

Děkujeme panu starostovi za poskytnuté informace a především za čas, který nám věnoval. 

Mgr. Irena Náhlíková 

Mgr. Olga Široká a žáci 5. B 
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Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky 

 

Ve středu 23. února 2022 přišel na naši školu p. farář Pavel Merta, aby poděkoval a odměnil 

koledníky Tříkrálové sbírky z Miroslavi a okolních obcí, kteří jsou našimi žáky (Hostěradice, 

Miroslavské Knínice, Kadov, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi, Damnice, Jiřice, Dolenice, 

Hrušovany n. J.). 

Mgr. Jana Kadlecová 

18. Exkurze 

Čtvrťáci v ANTHROPOSu 

Žáci čtvrtých ročníků navštívili 

Pavilon Anthropos. Zde si 

vyslechli lektorskou prohlídku 

expozic a seznámili se 

s nejstarší historií lidstva 

a vývojem člověka. Zabývali 

se příbuzností člověka 

a dalších primátů. Součástí 

stálých expozic jsou zajímavé 

trojrozměrné rekonstrukce 

člověka v reálných 

velikostech. Pozornost žáků 

upoutala také rekonstrukce 

pravěkých obydlí i oděvů 

pravěkých lovců a velkolepá 
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rekonstrukce mamuta s mamutím mládětem. Zajímavé jsou i kopie nástěnných maleb a jejich 

techniky malby. 

Závěrem prohlídky jsme se věnovali vznikem různých ´´Venuší. ´´ 

Zdeňka Novotná 

Třeťáci astronauty 

Co baví v učivu prvouky děti třetích tříd asi nejvíce, je téma vesmír. Neustále vás zahrnují 

otázkami, na které ani dospělí ještě neznají odpovědi např. “Jak je veliký vesmír? Existuje i na 

některé planetě život? Kolik je ve vesmíru hvězd?“… Téměř každý by se hned rád stal 

astronautem, zažít stav beztíže a létat. Ve škole jsme si vytvořili projekt Astronaut a věnovali 

tomuto tématu spoustu času. Děti zhlédly několik krátkých videí, která astronauti točí pro děti 

přímo z kosmické lodi a odpovídají jim tak názorně na některé dotazy např. Jak si čistíte ve 

vesmíru zuby? Jak spíte? Jak si umýváte vlasy? Kam vyhazujete odpad? Apod. Nejvíc děti 

bavily kapky vody, se kterými astronauti hráli ping-pong. Kromě videí si děti společně vytvořily 

maketu astronauta a v encyklopediích i na internetu hledaly informace o planetách sluneční 

soustavy, ze kterých si pak vytvořily naučné leporelo. Celý projekt vyvrcholil návštěvou 

Hvězdárny a planetária v Brně, kde děti zhlédly program Astronaut, při kterém díky promítací 

technice a optickému klamu mohly odstartovat ze Země, doletět na vesmírnou stanici 

a dozvědět se, co všechno musí člověk zvládnout, než se stane astronautem. I když to vše bylo 

jako, zážitek byl obrovský a určitě si jej ponesou ještě dlouho ve své mysli. 

Mgr. Jana Benešová 

Exkurze malých alchymistů 

Víte, jak udělat svým malým ratolestem 

radost? Odpověď je velmi jednoduchá. 

Výletem. A kam? Tentokrát jsme se zcela 

záměrně, vydali do VIDA centra v Brně. A co 

ta VIDA vlastně je? No přece zvolání, když 

objevíte něco překvapivého. „Vida! To jsem 

nevěděl…“. U žáků z přípravného 0. ročníku a ze 

tříd 1. A a 1. B jsme schválně počítali, kolikrát 

řekli to kouzelné slovo „Vida!“ Důvodů tam bylo 

dost. A na každý z nich si museli sáhnout. 

Osobně vyzkoušet všemi smysly. Objevovali 

nepoznané, bavili se a učili se hrou. To byla VIDA! 

Je to super zábavní vědecký park u brněnského 

výstaviště a je snad úplně pro všechny věkové 

kategorie. Zabaví se tam všichni, kteří mají rádi 

vědu, výzkumy, badatelství a rádi se učí novým 

věcem. Naši malí školáci se na chvíli měli 

možnost stát i alchymisty, vyzkoušet si kouzla 

a áry v chemické laboratoři. Dnes už docela jistě 
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ví, co znamená pojem „sublimace“. Pokud to chcete vědět také, neváhejte a vydejte se, stejně 

jako my, do VIDY. Budete překvapeni, co všechno tam mají pro Vás připraveno. Nudit se 

rozhodně nebudete. 

Mgr. Jana Pavlů 

Páťáci navštívili Pevnost poznání 

Ve středu 25. 5. 2022 se celý pátý ročník vypravil na poznávací školní výlet. A tak na malou 

chvíli byli naši páťáci ve službách Marie Terezie. Oblékli si kostýmy, vymýšleli válečné 

a obranné strategie nebo navrhli a sestavili model vlastní pevnosti. Mimo připravený 

vzdělávací program si mohly děti projít všechny čtyři expozice nebo zhlédnout zajímavý 

a naučný film v planetáriu. Vyzkoušely si na vlastní kůži i gyroskop, mohly si zahrát 3D 

piškvorky, sestavit šifru, prolézt mozkem či okem, putovat korytem řeky a poznávat další nové 

věci. 

Pevnost poznání se nachází v Olomouci a má čtyři stálé expozice (Živá voda, Rozum v hrsti, 

Světlo a tma, Do historie!) přístupné veřejnosti. Pokud neznáte, doporučujeme navštívit! Užijete 

si spoustu legrace, i když je venku deštivo (tak jako se přihodilo nám). Myslím si, že si výlet 

naši páťáci naplno užili. 

Ing. Veronika Adámková 

4.B v Infinity Laser game Znojmo 

 
Ve středu 11. května jsem své žáky ze třídy 4. B pozvala a linkovým autobusem přivezla do 

Znojma při příležitosti oslavy mých narozenin. Oplatila jsem jim tímto způsobem veškeré 

dary od nich získané v průběhu školního roku a materiální pomoc rodičů k oslavám výročí školy 

či Vánoc. 

Ve Znojmě jsme nejen došli do cíle, ale cestou jsme se v parku přesvědčili o tom, že žáci dokáží 

pojmenovat živočichy a rostliny z aktuálně dokončeného učiva o parcích a městské zeleni. 

Aréna se nachází v druhém patře obchodního domu Dyje na Obrokově ulici. Po otevření dveří 

jsme se ocitli v hráčském doupěti, kde nás moc milá obsluha vyzvala k sestavení týmů. Měli 

jsme rezervovaných šest her pro dvanáct hráčů, proto vznikly tři týmy po šesti hráčích. Modří, 

žlutí a červení. Každý hráč si tedy zahrál minimálně tři hry. 
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Zápasy byly na body, ale v aréně to vypadalo, že každý bojuje o svůj život. Po každé hře byli 

hráči zpocení až na zadnici. Vydechnout si mohli při střídání, kdy neaktivní hráči trávili čas 

hraním her na PlayStationu nebo vzdušným hokejem. 

Každé kolo bylo statisticky vyhodnoceno, viz fotogalerie. Neporazitelný byl modrý tým, který 

neprohrál ani jeden zápas a jejich střelec, Matěj Ryšavý, získal pro svůj tým nejvíc bodů, čímž 

se držel na vrcholu tabulky. 

Jako aktivní hráčka jsem si zápasy moc užila. Po čase jsem si dala do těla a díky 

svým úžasným žákům jsem prožila nejlepší narozeninovou oslavu v životě. 

Lucie Pavlů 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky Jihomoravského kraje ve 

Znojmě 

Ve čtvrtek 26. května 2022 se žáci 4. A jeli podívat na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky 

Jihomoravského kraje ve Znojmě. 

Prohlédli si techniku, výzbroj i výstroj. Představili se 

zde například policisté z obvodního oddělení, dopravní 

policisté, cizinecká policie, kriminalističtí technici, 

speciální pořádková jednotka, policejní potápěči, 

pyrotechnici, zásahová jednotka. 

Zajímavé byly ukázky výcviku a zákroku psovodů. 

Nejvíce žáky zaujaly ukázky policistů na koních. 

Mgr. Zdeňka Novotná 

Expedice za syslími rodinkami 

Představte si, že se nacházíte na nádherné louce miroslavského letiště. Najednou uslyšíte 

jemné, ale výrazné písknutí. Podíváte se kolem sebe, ale nic nevidíte. Uděláte pár kroků a znovu 

písknutí, za ním další a další. Zastavíte se, zpozorníte a při dalším písknutí zaměříte pozornost 

kousek od sebe na drobného nehybného tvora v trávě. Chvilku na sebe nedůvěřivě koukáte, no 

a ve zlomku sekundy ten neznámý tvor udělá pár hbitých krůčků a zmizí v tmavé chodbě pod 

zemí. Měli jste ohromné štěstí, potkali jste sysla obecného. Syslů je stále méně a pozorovat je, 

je stále vzácnější. My jsme dokonce měli možnost si sysla i pohladit a dozvědět se o něm a 

jeho životě hodně zajímavostí. Lokalita miroslavských kopců je jednou z mála v celé ČR, která 

se může pochlubit tak vzácnými obyvateli ze zvířecí říše. Před sedmdesáti lety žili sysli téměř 

na každé mezi. Lidé je tenkrát hubili jako škůdce. Začali více kosit louky, méně pásli koně, 

používali více chemikálií, rozorávali meze a zakládali pole o stále větších rozlohách. Dnes patří 

sysli k ohroženým druhům, proto si važme toho, že je tady u nás máme a můžeme, alespoň 

z dálky, pozorovat jejich roztomilé panáčkování a skotačení. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Tentokrát na téma „bylinky“ 

Bylinky již mnoho let patří do života lidí. 

Často rostou přímo v divoké přírodě 

a  díky tomu jsou i snadno dostupné. 

Samozřejmě je však dnes můžeme 

i pěstovat na svých zahrádkách nebo 

zakoupit v obchodě. Byliny se užívají 

nejen ke konzumaci, ale také na různé 

obklady či koupele. Můžeme z nich vařit 

čaje i je přidávat do pokrmů. Na co vše 

bylinky působí, které z nich patří mezi ty 

nejznámější a jaké způsoby jejich 

uchovávání známe, se vydali zjistit naši 

prvňáčci do Suchohrdel u Miroslavi, kde 

sídlí společnost s.r.o. Průvodcem 

bylinkového světa od semínka až po 

hotovou bylinku se nám stal pan Souček, 

který provázel děti po celém rozlehlém 

skleníkovém areálu a vysvětloval jim, co 

je třeba všechno udělat proto, aby ze 

semínka vyrostla chutná a voňavá 

bylinka, která po zabalení putuje do 

obchodních řetězců, kde si ji mohou 

zakoupit i lidé, kteří nemají možnost si ji 

vypěstovat na svých zahrádkách. Že je zde pěstování bylinek zcela biologické, tedy bez 

chemie, bylo pro nás všechny velkým překvapením. Neváhali jsme proto cestou kolem 

jednotlivých druhů bylinek nejenom přivonět, ale také ihned ochutnat. To byla dobrota! 

Dokonce jsme si odnesli i pár bylinek domů, třeba pro přípravu zdravé svačinky do školy. 

Mgr. Jana Pavlů 

Byli jsme se pochlubit 

Konec prvního školního roku se kvapem blíží a naše 

letošní prvňáčky čeká jejich první velké a opravdové 

vysvědčení. Pochlubí se určitě doma, babičkám, 

dědečků, tetám i strýčkům. Nezapomínají však ani 

na své bývalé paní učitelky z MŠ Sluníčko a MŠ 

Pastelka. Mají toho tolik, s čím by se jim chtěli opět 

svěřit a co by jim všechno potřebovali sdělit. Už umí 

číst, psát, bravurně počítat a těch společných 

zážitků ze školních lavic a na výletech, co společně 

prožili! Školkové paní učitelky je vždy rády 

vyslechnou, popovídají si s nimi, ale také 

zavzpomínají na to, co spolu ve školce tropili a 

vyváděli. Školkové děti, pod vedením svých 

zkušených učitelek, si pro školáky připravily 

perfektní program a vynikající občerstvení. Letos 

jsme do mateřských školek zavítali dokonce 

dvakrát, a pokud to bude jen malinko možné, 
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zajistíme si návštěvu i jako druháci. Tentokrát však bude návštěva ryze pracovní, protože jsme 

se domluvili, alespoň v MŠ Sluníčko, na společném plnění úkolů v projektu Recyklohraní 

a Prototýpci rostou v Miroslavi. Na spolupráci se už teď moc těšíme! 

Mgr. Jana Pavlů 

19. Předmětové soutěže 

Konverzační soutěž v německém jazyce 

Je možné se na základní škole naučit němčinu, když ji máme jako druhý cizí jazyk? 

Dva žáci a tři žákyně naší školy nás přesvědčili, že to možné je. 

V pondělí 21. února si žáci vyzkoušeli poslech neznámého textu, představení se a konverzaci 

o běžných tématech jako jsou koníčky, jídlo, rodina apod. Z počátku sice byla na soutěžících 

znát nervozita z mluvení, všichni se ale svého úkolu zhostili bravurně a v soutěži obstáli. 

Vítězkou soutěže se stala Miluše Ludlová, která také postoupila do okresního kola a stala se 

tak historicky první reprezentantkou miroslavské školy v této disciplíně. 

Těsně za Milkou se umístila Eliška Karlová, následována Johanou Sterzikovou. O další místa 

se dělili Stanislav Solař a Petr Kurbel, taktéž úspěšní řešitelé soutěže. 

Děkujeme našim odvážným soutěžícím. Jejich skvělé výkony jsou velkým povzbuzením pro 

vyučující němčiny a budeme se těšit na další ročník v příštím školním roce! 

Mgr. Daniela Bednaříková 

Sprechen Sie Deutsch? 

V únoru se na naší škole poprvé konala konverzační soutěž v německém jazyce. Pět 

statečných žáků a žákyň devátého ročníku se v ní dokázalo vypořádat s poslechem 
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neznámého textu, představit se a krátce konverzovat na zadané téma. Němčinu se žáci učí od 

7. třídy. Tito žáci navíc část sedmé a velkou část osmé třídy strávili na online výuce. O to větší 

máme radost z toho, že jsou schopni se v němčině zorientovat a v základních oblastech 

domluvit. V okresním kole školu reprezentovala vítězka školního části soutěže Miluše Ludlová. 

Umístění sice pro naši školu nevybojovala, ale těší nás, že byla ostatním soutěžícím 

rovnocennou partnerkou. Navíc byla v okresním kole jedinou účastnicí z ne-znojemské školy. 

A tak na sebe miroslavská škola v dobrém smyslu upozornila jak v angličtině (viz článek XY), 

tak v němčině. 

Daniela Bednaříková, NJ 

Školní kolo Pythagoriády 2021_22 

Pythagoriáda je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého 

řeckého filozofa, astronoma a matematika Pythagora. 

V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 42 žáků 6. – 9. ročníku 

s tímto umístěním 

 

 

 

 

 

6. ročník 

Balík Jakub 6.A 

Jelínek Matěj 6.C 

Sterzik Kryštof 6.B 

7. ročník: 

Dvořák Daniel 7.A 

Drábková Ema 7.A 

Veselý Daniel 7.A 

8. ročník 

Kadlecová Sára  8.A 

Nováková Natálie 8.B 

Lorencová Eva 8.A 

9. ročník: 

Sterziková Johana 9.B 

Ludlová Miluše 9.A 

Molnár David 9.B a Jan Kudláček - 9.C 

Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního 

kola přejeme mnoho úspěchů. 

Za vyučující matematiky 

Mgr. Jana Kadlecová 

Matematická soutěž – školní kolo 2021_2022 

Pangea patří k nejnovějším mezinárodním matematickým 

soutěžím. Na naší škole se letos zapojilo 30 žáků 4., 5., 6. a 9. 

ročníku a soutěžili online. 

Více o této soutěži najdete na https://www.pangeasoutez.cz/ 

4. ročník 

Janků Kryštof a Jelínek Eliáš – 4.A 

Formannová Tereza a Bezděk Matouš- 4.A 

Kratochvílová Denisa – 4.A 

5. ročník 

Balík Martin – 5.A 

Kadlecová Eva – 5.A 

Bortel Viktor – 5.A 
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6. ročník 

Binka Pavel – 6.B 

Vítámvás Daniel – 6.B 

Truhlář Karel – 6.B 

9. ročník 

Ludlová Miluše – 9.A 

Prát Lukáš – 9.B 

Rohlíkový Vendula – 9.B 

Gratulujeme k úspěchu:))) 

Vyučující matematiky 

Školní kolo soutěže Matematický klokan – březen 2022 

Po dvou letech distanční výuky se letošní školní kolo soutěže Matematický 

klokan konalo k naší velké radosti prezenčně ve škole. Zúčastnilo se 134 žáků 

2. – 9. ročníku. 

 

KATEGORIE: Cvrček (2.–3. r.) 37 řešitelů 

1. Chudoba Josef 2.A 78 b. 

2. Hráčková Sofie 2.A 70 b. 

3. Bartušek Ondřej 2.A 66 b. 

 

KATEGORIE: Klokánek (4.–5. r.) 47 řešitelů 

1. Bezděk Matouš 4.A 86 b. 

2. Laptanovich Platon 5.A 84 b. 

3. Urbášková Tereza 5.B 78 b. 

4. Sedláček Tobiáš 5.B 71 b. 

5. Daute Dominik 4.A 69 b. 

 

KATEGORIE: Benjamín (6.–7. r.) 29 řešitelů 

1. Dvořák Daniel 7.A 93 b. 

2. Jelínek Matěj 6.C 75 b. 

3. Balík Jakub 6.A 65 b. 

 

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. r.) 21 řešitelů 

1. Perlička David 9.C 76 b. 

2. Kubík Ondřej 8.B 58 b. 

3. Kadlecová Sára 8.A 57 b. 

Matematický klokan – vyhodnocení v rámci okresu Znojmo 2022 

V rámci vyhodnocení výsledků soutěže Matematický klokan na okrese Znojmo dosáhli žáci 

naší školy vynikajících výsledků. 

Kategorie Cvrček 

2. místo – Josef Chudoba – 2.A 

Kategorie Benjamin 

4. místo – Daniel Dvořák – 7.A 

K dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Ve středu 23. 2. 2022 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Žáci, kteří 

úspěšně absolvovali první kolo (poslech a porozumění textu), dále postoupili do druhého kola, 

kde popisovali obrázek a mluvili na vybraná témata. Finálového kola se z obou kategorií 

zúčastnilo celkem 22 žáků. 

Úroveň angličtiny byla vysoká a nám nezbývá, než všechny soutěžící zaslouženě pochválit a 

těm, kteří se umístili na 1. místě, popřát hodně štěstí do okresní kola. 
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Kategorie l.A, 6. a 7. ročník: 

1. místo – Anna Kristýna Němcová – 6.A 

2. místo – Jan Vlček – 7.C 

3. místo – Alena Venutová – 7.B a Karel 

Truhlář – 6.B 

Kategorie ll.A, 8. a 9. ročník: 

1. místo – Vojtěch Bartoněk – 9.A 

2. místo – Hana Dovalovská – 9.A 

3. místo – Drahomír Sobotka – 8.B 

 

Za vyučující angličtiny, Mgr. Andrea Bartuňková

Skvělý úspěch v angličtině-1. místo na okrese! 

V březnu proběhlo ve Znojmě okresní kolo 

soutěže konverzace v anglickém jazyce, kde naši 

školu v kategorii ll.A reprezentoval žák 9.ročníku 

Vojtěch Bartoněk.  

Vojta nejdříve úspěšně absolvoval poslech 

a písemný test zahrnující gramatiku, slovní 

zásobu a celkové použití jazyka. Následně pak 

ohromil porotu mluvenou angličtinou a se svými 

35 body vyhrál 1. místo okresní soutěže. 

V konkurenci 14 škol ve své kategorii si vedl na 

jedničku s hvězdičkou a my doufáme, že ne jinak 

tomu bude na konci dubna v krajském kole. 

Za jazyky nás velmi těší, že jsme schopni díky tak 

úžasným žákům jako je Vojta směle konkurovat 

školám z velkých měst.  

Za vyučující angličtiny, Mgr. Andrea Bartuňková 
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Olympiáda v českém jazyce 

V lednu se na naší škole konalo školní kolo 

olympiády v českém jazyce. Olympiáda je určena 

žákům 8. a 9. roč. ZŠ.  Je rozdělena na mluvnickou 

a slohovou část. Letos se utkalo 9 žáků, ze 

kterých si nejlépe vedla Johana Sterziková 9.B /1. 

místo/, Miluše Ludlová 9.A /2. místo/ a Lukáš Prát 

9.B /3. místo/. 

Johana Sterziková postoupila do okresního kola, 

které 29. 3. vyhrála a postupuje do kola krajského, 

které se koná koncem dubna v Brně. Gratulujeme 

k velkému úspěchu, děkujeme za reprezentaci 

školy a držíme pěsti. 

Mgr. Ludmila Schlesingerová 

 

 

MOZKOHRÁTKY 

Ve středu 13.4.2022 jsme s vybranými dětmi 

strávili příjemné dopoledne v Moravském 

Krumlově na Základní škole Ivančická. Konal 

se zde 1. ročník regionální soutěže 

MOZKOHRÁTKY. Žáci z naší školy vytvořili 

dvě družstva, ve kterých plnili různé logické 

úlohy a skládačky za které získávali body. 

Tým to To Je Jedno složený z Jana Vlčka, 

Matěje Jelínka a Daniela Dvořáka se umístil 

na krásném 2. místě s celkovým počtem 32 

bodů. Jako odměnu získali Mindog logickou 

kostku, která jim udělala velkou radost.  

Děvčata s názvem týmu Tučňáci, ve složení 

Anna Němcová, Sára Kadlecová a Vanessa 

Krabicová se umístila na krásném, „bramborovém“ místě. Výhercům gratulujeme a příští rok 

se soutěže zúčastníme znovu. 

Bc. Lucie Bindzarová 

20. Sportovní soutěže 

McDonalds cup 2022 – Miroslav a Moravský Krumlov 

Po delší odmlce proběhl turnaj chlapců a dívek v kopané. Mladší kategorie 1. – 3. třída sehrála 

20. 4. na domácím hřišti 3 utkání a umístila se na krásném druhém místě, ze kterého byla 

šance postoupit. To se bohužel nepovedlo kvůli celkovému počtu získaných bodů. Výsledky 

utkání: Miroslav – Vémyslice 11:2, Miroslav – Prosiměřice 2:5, Miroslav – Moravský Krumlov 

4:4. Školu reprezentovali Diviš Š., Pešek D., Jakubec T., Večerka B., Demek M., Matyšek F., 

Mitráš J., Sprinz V., Urbánek T., Konečný J., Krchňavý M., Plechatý M. Kluci sehráli dobré 

zápasy a patří jim dík za dobrou reprezentaci školy. O den později měli turnaj i děti 4. – 5. 

ročníků. Tentokrát se hrálo v Moravském Krumlově a po prvním zápase, který jsme 
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jednoznačně vyhráli, bylo jasné, že o 1. postupové místo se utkáme v přímém souboji se ZŠ 

Ivančická. Byl to zápas vyrovnaný, ale dvougólový náskok jsme neudrželi a o gól prohráli. 

Přesto si myslím, že mužstvo podalo dobré výkony a jednotlivci se můžou dále zlepšovat ve 

svých klubech. Školu reprezentovali Daute D., Ferik R., Bačík N., Janků K., Horáková A., Toufar 

V., Janíček T., Jelínek A., Löffler A., Tesař P., Konečný T., Urbášek M. Všem patří velké 

poděkování. 

Mgr. Marek Dostál 

Pohár rozhlasu 2022 

Tradiční atletická soutěž družstev 

proběhla 5. 5. ve Znojmě. Za příjemného 

počasí byly vidět výborné výkony a kluci 

si na tartanovém oválu zlepšili některé 

své osobní rekordy. Moc nescházelo a 

padl školní rekord ve skoku vysokém. 

Matěj Říha zdolal výšku 157 cm. Další 

podařené výkony: Tomáš Ludvík – skok 

daleký - 516cm, běh 60m - 7,7s, Daniel 

Hlávka – skok daleký – 503 cm, Samuel 

Čiháček – hod míčkem – 45,32m. 

Štafeta starších žáků 4x60 m 31,3s. 

Toto jsou jen některé vybrané výkony, 

nicméně ostatní naši žáci se také zlepšili ve svých výkonech a pro družstvo získali cenné body. 

Školu reprezentovali starší žáci – Ludvík T., Hlávka D., Říha M., Stix P., Tesař M., Karady 

D., Slepánek Š., Jiřikovský D. a celkově skončili na pěkném 4. místě. Mladší žáci – Cyprich 

S., Čiháček S., Kacetl V., Koncký J., Varga Š., Drastík V., Musil V., Vlček J. skončili o stupeň níže 

na 5. místě. S panem učitelem Mácou děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a věřím, 

že je sport bude i nadále bavit. Kompletní výsledky ze závodů jsou dostupné na webových 

stránkách: https://online.atletika.cz/vysledky/63786 

Mgr. Marek Dostál 
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4. B na turnaji v přehazované 

 

V pátek 13. května se třída 4. B vydala na turnaj v přehazované, který se konal na Základní 

škole v Hrušovanech nad Jevišovkou. Jednalo se o historicky první ročník turnaje tohoto typu 

konaného na Základní škole v Hrušovanech. 

Našimi protivníky byli hráči ze Základní školy v Šanově, Drnholci a Hrušovanech nad 

Jevišovkou. Prohráli jsme na plné čáře se ziskem devíti, desíti a opět devíti bodů. 

Soupeři to s námi měli v každém kole těžší a těžší. Postupem času jsme jim nedovolili už tolik 

bodů a lépe jsme jejich útoky vychytali. Bohužel na naší straně nebylo ani počasí, díky čemuž 

jsme první zápas hráli v dešti. 

Žáci nejsou z turnaje smutní, mají jiné zážitky, zejména s ovocnými koši a hvězdným příjezdem. 

Vypadalo to na mezinárodní utkání, protože jsme přijeli na místo v autobuse se slovenskou 

poznávací značkou. Na prohru vzpomínají žáci v dobrém: ,,Jsme přece první od konce”, říkají. 

O zábavu a zahnání chmur po odehraných zápasech se staral Lukáš Knotek. Tímto mu děkuji 

za jeho zlobení a provokování soupeřů, kterým bavil naši třídu. Nejlepším hráčem turnaje byl 

za náš tým vyhlášen Vojtěch Toufar. 

Bylo nám doporučeno více trénovat, ale jak žáci sami podotkli, nemáme kde. Těšíme se 

a vyhlížíme do budoucna slíbenou výstavbu multifunkčního hřiště, které je k tréninku na 

podobné zápasy nezbytné. 

Lucie Pavlů 
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Sportovní den 

 
 

Je to tradiční aktivita na závěr školního roku. Komu by se chtělo sedět ve školních lavicích, 

když venku je krásně a sportovat na fotbalovém hřišti se nedá každý den. Všichni se těší 

a dokonce některé týmy trénují! A tak není divu, že i letos se vydařil! Sluníčkem, nadšením, 

pohodou, férovým přístupem. 

A kdo nakonec vyhrál? No přece všichni! 

Mgr. Lenka Biberlová 
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21. Umělecké soutěže 

Každé srdce má své jméno 

 

Základní a mateřská škola Ježov, pod záštitou České kardiologické společnosti Brno, pořádá 

celostátní výtvarnou soutěž „Každé srdce má své jméno“. Jedná se o pokus o rekord, kdy se 

z jednotlivých srdcí, zaslaných z různých míst v České republice, vytvoří nejdelší spojený řetěz. 

Cílem této soutěže je ulehčit dětem i rodičům vzniklou situaci, ať už se jedná o omezení 

v  souvislosti s onemocněním Covid-19, která je pro rodiny velmi náročná nebo také jiné 

tragické situace spojené s ničivými silami tornáda apod. Děti tak samy mohou sledovat pomoc 

druhým lidem v nesnázích. Mohly být i ohroženou skupinou, která se bála dát najevo své 

emoce, mnohdy nemohly být se svými známými a kamarády. Tyto pocity, nálady, vjemy, 

nápady a prožitky se teď mohou pokusit promítnout do svých výtvarných děl. Žáci naší školy 

se zapojili samozřejmě také a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Mgr. Jana Pavlů 

22. Kulturní akce 

Vánoční vystoupení pěveckého sboru Miroslavíci 
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Dětský pěvecký sbor nám v Miroslavi chyběl, proto se na začátku listopadu tohoto roku dala 

parta dětí, které rády zpívají dohromady a pod vedením paní učitelky Jany Benešové založily 

pěvecký sboreček při ZŠ Miroslav, který si nazvaly Miroslavíci. Pilně trénovaly na své první 

vystoupení při rozsvícení vánočního stromu v Miroslavi, ovšem vystoupení se nemohlo 

z důvodu šířící se epidemie konat. Aby jim to nebylo líto, dali se v krátkém čase dospělí – 

konkrétně pan ředitel ZUŠ Přemysl Forst, pan ředitel SVČ Miroslav Růžička a v neposlední řadě 

paní ředitelka ZŠ Jana Kadlecová pod taktovkou Jany Benešové dohromady, natočili s nimi 

video, zvuk a sestříhali předvánoční on-line zdravici v podobě tří písní, kterými chtějí potěšit 

všechny příznivce sborového zpívání:). Jistě to nebude jediné pěvecké vystoupení tohoto 

nového uskupení a tak se můžete těšit v novém roce 2022 na další, snad příště i naživo. :) 

Mgr. Jana Kadlecová 

Rétorická dílna aneb jak mluvit krásně 

O tom, že pan Jan Přeučil není jenom dobrý herec a dabér, ale i pedagog a řečník, přesvědčilo 

naše žáky 7., 8. a 9. ročníku jeho vystoupení v pátek 1.4. Ukázal, jak správně nastartovat a 

používat naše hlasivky, jak se dobře rozmluvit. Pokud s někým hovoříme, máme to dělat jasně, 

srozumitelně, jednoznačně a zřetelně. 

Mistr žákům předvedl spoustu mluvních a dechových cvičení, která si sami mohli vyzkoušet. 

Děkujeme a těšíme se na další vystoupení. 

Mgr. Ludmila Schlesingerová 
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23. Jiné aktivity školy 

Lyžařský kurz 16. 1. – 22. 1. 2022 

   
 

V neděli 16. 1. jsme i přes všechny problém y s pandemickou situací vyrazili směr Orlické hory. 

Cesta nám zabrala necelé 4 hodiny a po ubytování a obědě jsme se vydali na svah a rozdělili 

se do družstev. Každý den nás čekal dopolední a odpolední výcvik, večer pak přednášky 

a program jednotlivých tříd nebo ročníků, které byly pestré a vtipné. Děti měly možnost 

tanečního vyžití, k dispozici byl stůl na stolní tenis, kulečník nebo stolní fotbal. Téměř všichni 

se naučili sjíždět kopec a bezpečně ovládat lyže, což je pro nás ta největší odměna. Vyhnula 

se nám i vážnější zranění a věřím, že si většina odnesla pozitivní vztah k lyžování a k horám. 

Mgr. Marek Dostál 

BOVYS (ovoce, zelenina a mléko do škol) 

Ovoce a zelenina do škol je projekt, který probíhá od roku 2009. Jeho cílem je vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě dětí a zároveň bojovat proti obezitě. 

Žáci naší školy dostávají v pravidelných rozvozech čerstvé ovoce nebo zeleninu a také mléčné 

produkty (jogurty, sýry). 

Mgr. Irena Náhlíková 

Plavecký výcvik čtvrtých tříd 

V pátek 28. 01. 2022 žáci zakončili výuku plavání v Městských lázních Znojmo. Plavci byli 

oceněni mokrým vysvědčením, ve kterých převažovali delfíni. Počáteční neplavci se stali 

alespoň želvičkami, za což jim náleží velká pochvala. Naučili se plavat a nebát se vody. Závodu 

v plavání se, bohužel, zúčastnila jen třída 4. B, z důvodu karantény třídy 4. A. Jednalo se tedy 

jen o třídní závod, ve kterém zvítězila Veronika Vodáková. Povinného plaveckého výcviku se 

v dalším turnusu zúčastní tentokrát i žáci pátých ročníků. Přejeme jim hodně krásných chvil při 

skotačení v bazénu a už teď se určitě všichni žáci těší na teplé letní počasí, aby si mohli to, co 

se při hodinách plavání naučili i vyzkoušet na našem miroslavském koupališti nebo kdekoliv 

jinde, třeba i na prázdninové dovolené spolu s rodiči, kteří se o ně nemusí už tolik bát, pokud 

budou převážnou část dne trávit potápěním a řáděním ve vodě. 

Za třídy 4. A 4. B, Lucie Pavlů 
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Nový vůz na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny 

Dne 4. 5. 2022 Základní škola Miroslav převzala klíčky od nového vozu na rozvoz obědů 

a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky. O týden 

později byly dokončeny polepy nového vozu Renault Express na rozvoz obědů a svačinek ze 

školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky. Děkujeme zřizovateli, 

městu Miroslav, za pořízení nového vozu. 

Současně se představilo nové logo a barvy školy, na jejichž základě bude vytvořen 

a zprovozněn modernizovaný web školy, který bude k dispozici od září školního roku 2022-23. 

Dále nás čeká realizace orientačního systému v budovách školy ve stejném stylu. 

Na tvorbě se podílel tým profesionálních grafiků ve spolupráci se zaměstnanci školy a vedením 

města. 

Teď už nás poznáte na první pohled:) 

Mgr. Jana Kadlecová 

Poslední zvonění 

Žáci 9. ročníku opustili brány naší školy. Rozloučili jsme se i se žáky 5. a 7. ročníku, kteří 

odcházejí na víceletá gymnázia. Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu:) 

Mgr. Jana Kadlecová 

Poděkování sponzorům 

Jsme rádi, že nás i letos významně podpořili někteří sponzoři, kteří se podílejí na zlepšování 

materiálních podmínek školy a také na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích pro naše 

žáky. Věřím, že nám zůstanou nakloněni i v příštím roce, a touto cestou jim děkuji. 
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Poděkování patří: 

Generali Česká pojišťovna – paní Ludmila Janíčková 

Autodoprava – pan Jan Šimša 

Ještě jednou moc děkujeme! 

Mgr. Jana Kadlecová 

24. Výročí školy 90 let (1932 – 2022), speciální školství v Miroslavi 60 let 

Oslavy výročí školy 

 
 

Naše miroslavská škola slaví velké narozeniny. Nádhera. 90 let vzdělávání dětí. To už je co 

slavit. A i přes tu devadesátku je škola stále ve vynikající kondici.  Myslím, že s klidným 

svědomím můžeme říct, že s věkem se její kondice stále zlepšuje. Určitě jste si toho všimli vy 

všichni, kteří jste ji přišli 1. května poblahopřát. Tolik barev, zvuků, informací, chutí do vzdělání 

a aktivit, které se občas “zcela náhodou” překlopí ve zlobení žáčků – to nemůže být stará dáma. 

To je prostě mladice plná energie. Tím vším ji naplňují pochopitelně děti a všichni pedagogičtí 

i nepedagogičtí zaměstnanci. A mě osobně, protože jsem jedna z nich, to naplňuje pýchou na 

ten úžasný živý organismus, který perfektně šlape. Občas si i radostí z úspěchu vyskočí do 

výšky. Jako třeba nedávno, když kluk z naší devítky získal druhé místo v krajském kole 

konverzační soutěže anglického jazyka. Nebo jako právě v těchto dnech, kdy zjišťujeme, že 

většina vycházejících žáků byla přijata na obě střední školy. Anebo přímo 1. května, kdy 

pěvecký sbor dětí naší školy “ Miroslavíci” zpíval státní hymnu. 1. květen pro nás byl opravdu 

důležitý. Chtěli jsme vám všem ukázat, jak pestrý je školní život, který zdaleka netvoří pouze 

suchá fakta znalostí a vědomostí. Ráda bych tady citovala slova jedné z mých kolegyní: “I když 

žijeme v informačním věku, měli bychom mít na zřeteli, že budoucnost lidstva nespočívá 

v technice, ale v budování dobrých mezilidských vztahů.” A o to se v naší škole snažíme. 

O spolupráci při výuce, o sdílení nadšení z objevování nových informací. O kreativitu, 

akceptování jiných názorů, o nekonfliktní řešení problémů. Chtěli jsme, aby toto všechno na 
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vás dýchalo v každém okamžiku prezentace naší školy. Máte pocit, že se nám to povedlo? Já 

ano. Určitě jste to mohli vnímat při aktu odhalení pamětní desky Františku Pospíšilovi. 
A pochopitelně ještě víc při pestrých aktivitách o výuce v naší škole v jednotlivých učebnách 

a prohlídce výtvarných prací oživující chodby. 

Škola je prostě živý organismus. A dobře fungující organismus školy je pro nás všechny tou 

pozitivní zpětnou reakcí. Přeji naší škole, aby ji mladický elán doplněný o dětskou zvídavost, 

fantazii a smích provázel dalšími lety. 

za 2. stupeň Lenka Biberlová 

 1. stupeň 

Jako 1. stupeň jsme nezaháleli 

a k oslavám výročí jsme se 

rovněž připojili. Třídy a  chodby 

jsme pěkně uklidili, vyzdobili 

dětskými výrobky a pro 

návštěvníky připravili ukázky 

metod a činností, které 

využíváme v běžných hodinách 

a které napomáhají 

k zefektivnění výchovně vzdě-

lávacího procesu. 

Nejdříve mohl návštěvník 

nakouknout do přípravné třídy, 

která brzy bude slavit první rok 

své existence. Paní učitelka 

Mgr. Olga Široká přichystala 

spoustu didaktických pomů-

cek. Všechny pomůcky si 

kladou za cíl lépe připravit 

budoucího prvňáčka na vstup 

do první třídy. V přípravné třídě 

čekala na návštěvníky včelka 

Bětka. Bee-Bot Včelka je 

zábavná edukativní hračka 

rozvíjející prostorovou orien-

taci, logické myšlení a  plánování. Vhodná je pro praktickou výuku základů programování u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Děti z přípravné třídy ukázaly také hru na Drumbeny, 

multifunkční didaktickou pomůcku. Tento ryze český hudební nástroj učí děti rytmu. V 1. B 

čekalo šest Prototýpků, badatelů oblečených do bílých plášťů a ochranných brýlí. Prototýpci 

objevili kouzlo rozvíjejících kytiček, předvedli, jak lze rozpohybovat autíčko na balónkový 

pohon, nebo ukázali, jak si to vytvořit tzv. vaječný hopík, vajíčko naložené v octu. To vše 

probíhalo za pomoci paní učitelky Mgr. Jany Pavlů. 

Ve třídě 2. B bylo pěkně živo! Pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šimšové hráli žáci na 

Boomwhackers, unikátní perkusní nástroj laděný na určité tóny. Díky odlišné délce každý kus 

Boomwhackers vydává při úderu jinak vysoký tón. Z 3. A, stejně tak jako z přípravné třídy, se 

linuly tóny Drumbenů. Návštěvníci překonali počáteční ostýchavost a společně s dětmi a paní 

učitelkou Mgr. Jana Benešovou si zkusili na tento hudební nástroj zahrát jednoduché rytmické 

hry a písně. Ve třídě 4. A s třídní učitelkou, Mgr. Zdeňkou Novotnou, byly prezentovány 
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robotické stavebnice, Lego WeDo 2.0. Žáci předváděli veřejnosti jejich funkci a možnosti 

ovládání na chromeboocích. Ostatní třídy 1. stupně byly k nahlédnutí s ukázkou učebnic, 

deskových her a jiných, i vlastnoručně vyrobených, pomůcek. 

za 1. stupeň Vladimíra Vančurová 

Speciální škola (třídy) 

Prvního května jsme neslavili 

pouze narozeniny naší základní 

školy. My na „ specce” letos 

slavíme naše srdcové 60. 

výročí vzniku speciálního 

školství v Miroslavi a 10. výročí 

„pod jednou střechou”, kdy 

skončilo vzdělávání 

handicapovaných žáků v tzv. 

zvláštní škole, a celé třídy byly 

integrovány do ZŠ. 

Historii speciálního školství 

v Miroslavi připomínala výstava 

fotografií a dobových dokumentů. Absolventi naší školy se zabavili hledáním fotografií sebe 

a svých přátel. Současní žáci také mohli najít svůj výtvor na výstavě výtvarných prací. 

Nejen fotografie a obrázky ale návštěvníky seznamovaly s naší každodenní realitou. Dveře 

našich tříd zůstaly otevřené a každý mohl nahlédnout, v jakém prostředí probíhá výuka, jaké 

pomůcky používáme a jak jsou naše děti šikovné. Absolventi zavzpomínali na školní léta. 

K této příležitosti byly vydány i „speciální noviny”. Návštěvníci odcházeli nejen plně nabití 

dojmů, ale každý si i odnesl malý dáreček v podobě školy z keramické hlíny vyrobený našimi 

žáky. 

za třídy zřízené podle paragrafu 16 Miloslava Růžičková, Vendula Hráčková 

25. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2021/22 neproběhla na naší škole kontrola ČŠI. 

Mgr. Jana Kadlecová 

26. Základní údaje o hospodaření školy 
Základní škola hospodaří s prostředky krajského úřadu, městského úřadu a s prostředky 
z doplňkové činnosti. Údaje za kalendářní rok 2021 jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 4. 

Vypracovala Bc. Jakubcová Jitka 

V Miroslavi dne 13. října 2022 

Mgr. Jana Kadlecová  
ředitelka školy 
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27.  Přílohy 

Příloha č. 1 – Hospodaření školy 

Schválený rozpočet 2021 

    
Schválený 
rozpočet 2021 

Poslední 
upravený 
rozpočet              
k 31.12.2021 

Skutečnost 
hlavní 
činnost    k 
31.12.2021 

Skutečnost 
vedlejší 
činnost   k 
31.12.2021 

  Výnosy celkem 43 734 500,00 43 584 500,00 50 928 923,04 2 077 792,12 

602 Výnosy  z prodeje služeb - stravné žáci 2 200 000,00 2 200 000,00 1 741 784,72   

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné HČ 1 899 500,00 1 899 500,00   
2 028 
098,62 

602 Výnosy z prodeje služeb - ostatní     200,00   

602 Výnosy z prodeje služeb - školné  95 000,00 95 000,00 79 478,00   

603 Výnosy z pronájmu         

644 Výnosy z prodeje materiálu     6 140,00   

648 
Čerpání fondů (fond odměn, rezervní 
fond)         

648 Čerpání fondů (sponzorské dary)     61 122,68   

649 Ostatní výnosy - respirátory     324 730,35   

649 Ostatní výnosy - přeplatek energií     53 036,54 49 693,50 

662 Úroky přijaté BÚ 1 100,00 1 100,00 1 206,49   

669 Ostatní finanční výnosy          

672 Příspěvek  zřizovatele provozní ZŠ 4 772 600,00 4 622 600,00 4 622 600,00   

672 Příspěvek zřizovatele provozní ŠJ 1 360 400,00 1 360 400,00 1 360 400,00   

672 
Provozní dotace z jiných zdrojů - 
"33063" 690 800,00 690 800,00 875 747,26   

672 
Provozní dotace z jiných zdrojů - 
"33353" 32 715 100,00 32 715 100,00 41 802 477,00   

            

  Náklady celkem 43 674 500,00 43 524 500,00 50 819 529,35 
1 989 
733,48 

501 Spotřeba materiálu ZŠ příspěvek 445 500,00 450 500,00 448 409,43   

501 Spotřeba materiálu z přijatých úroků 1 100,00 1 100,00     

501 Spotřeba materiálu sponzorské dary     24 228,68   

501 Spotřeba materiálu ŠD vlastní 95 000,00 95 000,00 59 096,78   

501 Spotřeba materiálu ŠJ příspěvek 150 200,00 150 200,00 150 200,00   

501 Spotřeba materiálu ŠJ potraviny 2 200 000,00 2 200 000,00 1 758 224,21   

501 Spotřeba materiálu HČ 837 500,00 837 500,00   825 740,48 

501 Spotřeba materiálu "33063" 46 500,00 46 500,00 13 594,20   

501 Spotřeba materiálu  "33353" 155 000,00 155 000,00 335 978,12   

502 Spotřeba energie ZŠ příspěvek 1 040 000,00 1 023 000,00 933 304,36   

502 Spotřeba energie ŠJ příspěvek 397 500,00 397 500,00 371 326,58   

502 Spotřeba energie HČ 135 000,00 135 000,00   123 775,36 

511 Opravy a udržování ZŠ příspěvek 745 000,00 550 000,00 549 716,19   

511 Opravy a udržování ŠJ příspěvek 104 000,00 104 000,00 59 306,34   

511 Opravy a udržování HČ 26 000,00 26 000,00   19 768,76 

512 Cestovné ZŠ příspěvek 5 000,00 5 000,00     

512 Cestovné "33063" 4 000,00 4 000,00 1 015,00   

512 Cestovné  "33353" 35 500,00 35 500,00 6 267,00   

513 
Náklady na reprezentaci ZŠ 

příspěvek 20 000,00 20 000,00 19 994,00   

518 Ostatní služby - ŠD     12 939,22   
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518 Ostatní služby - sponzorský dar     33 000,00   

518 Ostatní služby ZŠ příspěvek 1 412 200,00 1 417 200,00 1 417 136,62   

518 Ostatní služby ŠJ příspěvek 206 300,00 206 300,00 170 906,64   

518 Ostatní služby HČ 51 000,00 51 000,00   53 141,88 

518 Ostatní služby "33063" 32 000,00 32 000,00 69 105,24   

518 Ostatní služby  "33353" 73 000,00 73 000,00 172 018,31   

521 Mzdové náklady ZŠ příspěvek         

521 Mzdové náklady ŠJ příspěvek 120 000,00 120 000,00 120 000,00   

521 Mzdové náklady HČ 552 000,00 552 000,00   699 047,00 

521 Mzdové náklady "33063" 590 800,00 590 800,00 214 098,00   

521 Mzdové náklady  "33353" 23 720 800,00 23 720 800,00 30 266 211,00   

524 
Zákonné sociální pojištění ZŠ 

příspěvek         

524 Zákonné sociální pojištění HČ 187 700,00 187 700,00   222 087,00 

524 Zákonné sociální pojištění "33063" 15 000,00 15 000,00     

524 Zákonné sociální pojištění  "33353" 8 017 700,00 8 017 700,00 10 111 411,00   

525 Jiné sociální pojištění ZŠ příspěvek         

525 Jiné sociální pojištění HČ 4 100,00 4 100,00   2 759,00 

525 Jiné sociální pojištění  "33353" 96 400,00 96 400,00 125 537,00   

527 
Zákonné sociální pojištětní ZŠ 

příspěvek         

527 
Zákonné sociální náklady-testy, 

respirátory     324 730,35   

527 Zákonné sociální pojištění HČ 11 200,00 11 200,00   13 136,66 

527 Zákonné sociální pojištění "33063" 2 500,00 2 500,00     

527 Zákonné sociální pojištění  "33353" 471 700,00 471 700,00 597 797,44   

528 Jiné sociální pojištění  "33353" 145 000,00 145 000,00     

549 Ostatní náklady ZŠ příspěvek 60 000,00 60 000,00 55 322,00   

549 Ostatní náklady ŠJ příspěvek 7 000,00 7 000,00 5 832,00   

549 Ostatní náklady ŠJ rozpuštění DPH     193 224,64   

551 Odpisy nově zařazeného majetku ŠJ příspěvek 60 700,00 60 700,00     

551 Odpisy již zařazeného majetku ŠJ příspěvek 164 000,00 164 000,00 224 810,00   

551 Odpisy nově zařazeného majetku ZŠ příspěvek 9 900,00 9 900,00 9 790,00   

558 Náklady z DDHM - ŠD     7 442,00   

558 Náklady z DDHM - sponzorské dary     3 894,00   

558 Náklady z DDM ZŠ příspěvek 1 035 000,00 1 087 000,00 1 086 946,42   

558 Náklady z DDM ŠJ příspěvek 150 700,00 150 700,00 101 319,09   

558 Náklady z DDM HČ 35 000,00 35 000,00   30 277,34 

558 Náklady z DDM "33063"     577 934,82   

558 Náklady z DDM "33353"     187 462,67   

572 
Náklady-odvod do rozpočtu 

zřizovatele         

            

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 60 000,00 60 000,00 109 393,69 88 058,64 

            

  Investiční příspěvek zřizovatele         

            

  Myčky 2 ks 104 000,00   104 000,00   

  Elektrický kotel s dopouštěním vody 170 000,00   170 030,00   

  Elektrická smažící pánev 210 100,00   210 068,10   

  Podlahový mycí stroj s odsáváním ZŠ 95 000,00   93 896,00   

            

  



Stránka 87 z 105 

Příloha č. 2 – Vyhodnocení rozpočtu fondového hospodaření 

Vyhodnocení rozpočtu fondového hospodaření k 31. 12. 2021 

                                                                      ( tis)                    ( tis  )                       (v Kč) 

  

Rozpočet 
Schválený 
2021 

Poslední upravený 
rozpočet 
k 31.12.2021 

Skutečnost 
k 31.12.2021 

411-Fond odměn     

Stav k 1.1. 51  50 581,67 

Příděl ze zisku 10   

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 

 

61 

 

 

 

50 581,67 

Překročení prostředků na platy    

Odměny zaměstnancům    

Použití fondu celkem    

 61  50 581,67 

413-Rezervní fond     

Stav k 1.1. 177 164 164 033,65 

Příděl ze zisku 50 88 88 122,94 

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 227 252 252 156,59 

Úhrada ztráty    

Převod do investičního fondu    

Úhrada sankcí    

Ostatní    

Použití fondu celkem    

 227 252 252 156,59 

414-Rezervní fond     

Stav k 1.1.  3 3 059,68 

Peněžní dary  58 58 063,00 

Převod z EF    

Zdroje fondu celkem  61 61 122,68 

Použití peněžních darů   0,00 

Použití EF    

Ostatní    

Použití fondu celkem 0 61 61 122,68 

Zůstatek k 31.12.2021 

 0,00 0,00 
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416-Investiční fond    

Stav k 1.1. 24 29 29 172,00 

Příděl z odpisů 235 221 220 825,00 

Investiční příspěvek od zřizovatele 579 579 579 100,00 

Příděl z rezervního fondu    

Výnosy z prodeje majetku (jen se 
souhlasem zřizovatele) 

   

Dary k investičním účelům    

Zdroje fondu celkem 838 829 829 097,00 

Pořízení dlouhodobého majetku 579 578 577 996,00 

Rekonstrukce, modernizace    

Opravy, údržba    

Odvod do rozpočtu zřizovatele 235 221 220 825,00 

Ostatní    

Použití fondu celkem 814 799 798 821,00 

Zůstatek k 31.12.2021 24 30 30 276,00 
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Příloha č. 3 – Komentář k čerpání rozpočtu 

Komentář k jednotlivým nákladovým účtům 31. 12. 2021 

501 Spotřeba materiálu ZŠ  

Desinfekce na WC, respirátory, vsuvky, domácí telefon, baterie, hadice, plováky na WC, redukce, 

zástrčky, propojovací kabely, čisticí prostředky, papíry a tonery do tiskáren a kopírek, tiskopisy, 

papírové ručníky na toalety, pytle, stahovací pásky, lišty, membrány, vypouštěcí ventil, sáčky 

do vysavače, hmoždinky, koště, lepidla, rychlospojky, rámečky na dveře, záslepky do židlí, 

zemina na květiny, konektory, hrábě na listí, postřik na trávu, benzin na sekání trávy, laminovací 

fólie, kancelářské potřeby, odborná literatura do účetnictví, klíče, stínící tkanina, desky na 

výkresy, utěrky a hadry, vložky na klíče, mikrofiltry do vysavače, žárovky, propisky a náhradní 

náplně na interaktivní tabule, brano na dveře, odpadkové koše, sáčky do vysavače, baterie do 

hodin, kbelíky, mopy, spínač časový, vybavení lékárniček, všeobecný materiál k běžnému 

provozu. 

501 Spotřeba materiálu ŠJ 

Všeobecný materiál k běžnému provozu, benzín na rozvoz obědů, nákup potravin, čisticí 

prostředky, kartuše do myčky, čipy na obědy, metle k robotu, baterie, hodiny, jednorázové 

rukavice a zástěry, tonery do tiskárny, kancelářské potřeby, odborné knihy  

501 Spotřeba materiálu dary 

odměny žákům – občerstvení na sportovní den, pomůcky pro 1 třídy a přípravnou třídu,  

501 Spotřeba materiálu ŠD 

Učební pomůcky, hračky, hry, kancelářské potřeby, tonery 

501 Spotřeba materiálu JMK MŠMT 

 Knihy, učební pomůcky, metodické pomůcky. 

501 Spotřeba materiálu Šablony II 33063 

Učební pomůcky, hry, pomůcky do školní družiny na projekty. 

502 Spotřeba energií ZŠ+ŠJ 

Energie – elektřiny, plynu, vody dle zálohových plateb a měsíčního vyúčtování. 

511 Opravy a udržování ZŠ 

Opravy – oprava žlabového systému a atiky – práce klempířské, natěračské práce – zábradlí 

předzahrádky, mříže na oknech, stožáry, zábradlí u šatny, oprava kopírky, křovinořezu, 

čerpadla, skartovačky, adaptéru k notebooku, kopírky, tiskárny, lampy v dataprojektoru, 

malířské práce na budově I a II., výměna dveřního kování, práce zednické a obkladačské 

v přípravné třídě, oprava terakotové podlahy, oprava aku vrtačky, oprava dveří, vestavných 

skříní, sklenářské práce, nátěry chodeb, oprava plynového zařízení. 

511 Opravy a udržování ŠJ 
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Práce servisního technika – montáž trojcestný ventil a oprava, oprava auta, malířské práce, 

oprava konvektomatu, oprava robotu, zednické práce na připojení myček.  

512 Cestovné „33353“ 

Cestovné – hrazeno z MŠMT (ONIV), na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

518 Ostatní služby ZŠ 

Poplatky bance, služby poštovní, správa a služby v oblasti počítačových technologií a správa 

LAN pracovních stanic, služby účetní, (výkazy), hovorné všechny budovy, internet, upgrade 

programů Vema, POHODA, BAKALÁŘI, systém BELLhop, cloudové služby, konzultační služby 

BOZP, práce sklenářské, webhostingové služby, revize hlásiče v šatnách, cloudové služby, 

kartotéka MIKÁČ, služby v oblasti počítačových technologií, služby pověřence pro ochranu 

osobních údajů, nastavení software a instalace, revize elektrických přenosných přístrojů, revize 

tělovýchovného nářadí a zařízení, revize EPS hlásičů v šatnách, revize hasicích přístrojů, práce 

na dřevinách v areálu školy, školení vedoucích pracovníků a účetní, nájemné budovy, pronájem 

bazénu, pronájem sokolovny, svoz komunálního odpadu, likvidace chemikálii – zastaralé, 

likvidace stavebního odpadu – azbestu ze dvora, školení vedoucích pracovníků, revize kotlů a 

tepelných rozvodů, 

518 Ostatní služby ŠJ 

Hovorné, služby - upgrade-programu VIS, čištění kanalizace, servisní a licenční smlouva na 

software + rozšíření software stravy 5, služby účetnictví, servis změkčovače vody a řezačky 

masa, servis konvektomatu, broušení nožů, servis myčky a elektrické smažící pánve, nájemné, 

svoz komunálního odpadu. 

518 Ostatní služby ŠD 

Hovorné. 

518 Ostatní služby sponzorský dar 

Realizace dotazníkového šetření - projektový den z projektu o2 

518 Ostatní služby  Šablony II 33063 

Školení, doprava, vstupné do ZOO 

521 Mzdy  

Mzdy školníků (dovoz obědů do MŠ) dohoda o provedení práce - úklid jídelny; mzdy 

pedagogických a nepedagogických pracovníků „33353 (MŠMT). 

524 – 527  Zákonné a sociální pojištění 

Zákonné pojištění z mezd. 

549 Ostatní náklady ZŠ  

Pojištění majetkové újmy a úrazy dětí od 1.4.2021 - 31.3.2022. 

549 Ostatní náklady ŠJ  
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Pojištění auta na převoz obědů. 

551 Odpisy v ŠJ+ ZŠ 

Odpisy - konvektomat, varný kotel, elektrická smažící pánev, myčky, plynový sporák + čistící 

stroj na ZŠ (viz plán odpisů) 

558 Náklady z DDHM ZŠ 

Vysavače, vapka, switch ubiquiti, žebřík trojdílný, bílá magnetická tabule, monitor, pianino, 

žehlička, žehlicí prkno, pračka, skříňka dvoudveřová policová, telefonní ústředna + telefonní 

přístroje, kuchyňská skříňka s nádstavcem, laminátor, kancelářské židle, vodovody, PC ACER 

Aspire dfo fyziky, tablety Samsung do fyziky, nábytek do fyziky, protiskluzový koberec, televize 

s držákem do SPC, sprchový kout do TV, ohřívač vody, fotbalové branky, nábytek do kabinetů 

– ČJ, 1. stupeň a 1. třída, sborovna, kabinet informatiky, nábytek na chodby a šatny 1. stupně. 

558 Náklady z DDHM ŠJ 

Tiskárna Brother, PC HP Elite Desk, nerezové boky ke stávajícím stolům, plošinové vozíky 2 ks, 

stůl s dřezem, sprcha tlaková, lednice 600 litrů, pracovní stůl nerezový, pojízdný podstavec 

nerezový, změkčovač vody. 

558 Náklady z DDHM ŠD 

Laminátoru, tiskárna, bezdotykový teploměr. 

558 Náklady z DDHM MŠMT 33353 

Dataprojektor, magnetické pomůcky na 1. stupeň, demonstrační obrázky s magnety, balíček 

Včelka pro přípravnou třídu. 

558 Náklady z DDHM 33063 – Šablony II. a III. 

Učební pomůcky, šicí stroj, hry do školní družiny, PC ACER Aspire, tablety Samsung dovybavení 

nové učebny ve fyzice, ACER Cromebook 712, skříňka na notebooky s napájením, operační 

systém chrome management Console EDU. 

Vypracovala: Jana Málková 4.3.2022 
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Příloha č. 4 – Rozbor vývoje majetku 2021 

Rozbor vývoje majetku 2021 

Pořízení DHIM z MŠMT ONIV v částce 187 462,67 Kč (pomůcky k realizaci výuky ve fyzice – 

barevná tiskárna, monitor, webová kamera, laminátor; magnetické pomůcky, demonstrační 

obrázky s magnety, lego souprava do matematiky na 1. stupeň; program Včelka pro žáky se 

speciálními potřebami; datový projektor pro třídu 5. B.). 

DHIM z vlastních zdrojů (ŠD) v částce 7 442,00 Kč (laminátor, tiskárna, bezdotykový teploměr) 

DHIM z darů (sdružení rodičů, sponzoři) v částce 3 894,00 Kč (koberec do ŠD) 

DHIM z projektu Šablony II a III. v částce 577 934,82 Kč  

(30 ks ACER chrombook, nabíjecí skříň ke chrombookům, tablety SAMSUNG GALAXY, PC 

ACER do fyziky; pomůcky pro kroužek školní družiny-šicí stroj, hry) 

DHIM ZŠ – město v částce 1 086 946,42 Kč (nástavce na skříně, kancelářské skříně a skříňky 

nábytek do učebny fyziky, dataprojektor do dějepisu, sedačky před ředitelnu, chemii, fotbalové 

branky, magnetické tabule, piano, učitelské židle a katedry, televizor, držák na televizor, 

monitor, skříně, swith, gaučíky do školní družiny, nábytek do školní družiny, desky na venkovní 

stoly, pračka, vysokotlaká myčka, žebřík, vysavače, telefonní ústředna, nábytek do přípravné 

třídy, bojler, kladivo vrtací, vrtačka, bruska  

DHIM ŠJ – město v částce 101 319,09 Kč (mycí stůl s dřezem, sprcha tlaková na nádobí, 

pracovní stoly a police, automatický změkčovač vody k myčce, nerezové desky ke stolům 

chladící skříň, čtečka na čipy pro strávníky, plošinový vozík, tiskárna a PC do kanceláře).  

Příspěvek města na pořízení do školní jídelny 

Elektrický kotel s dopouštěním vody v částce  170 030,00 Kč 

Elektrická smažící pánev v částce   210 068,10 Kč 

Myčky 2 ks  104 000,00 Kč 

Příspěvek města na pořízení do školní jídelny 

Podlahový mycí stroj s odsáváním  93 896,- Kč 

Mgr. Jana Kadlecová 

ředitelka školy 

Příloha č. 5 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků, šk. rok 2021/22 

  Učitelé Termín Akce 

  

8.9. 
Ba, Bd, Bk 

10:55-

16:35 
DVPP MUNI PED: Vedení třídy,  

  

9.9. 
No 

8:55-

16:35 

DVPP VIM ZNOJMO: Efektivní spolupráce učitele a asistenta 

pedagoga 

  

14.9. 
Hc, Pa 12:45 

DVPP: I KAP JMK II- Setkání zástupců MAP a KAP 

Hotel Ryšavý Vémyslice 
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No 17:00 DVPP: DIGIDAY EDU- ICT. Webinář 

  

15.9. 
Hc, Pa 

10:00-

16:35 

DVPP: I KAP JMK II- Setkání zástupců MAP a KAP 

SVČ Ivančice, JE Dukovany 

  

21.9. 

Hl 
8:00-

16:35 

DVPP MAP: Čtenářská a informační gramotnost 

ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická 

Vo  DVPP: I KAP JMK II- Seminář Lovci podnikavých duchů pro ZŠ 

Lipka, pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6. 

  

22.9. 
Bo 13:30 

DVPP I KAP JMK II: Sdílení pedagogů, příklady dobré praxe 

Hotel Ryšavý Vémyslice 

  

23.9. 
Ša 

12:45-

16:35 

DVPP SYPO: OMK Přírodovědného vzdělávání- 2. setkání 

ZŠ JUDr. Mareše Znojmo 

  

24.9. 
Pa  DVPP: I KAP JMK II- Setkání pracovní skupiny Lipka, pracoviště 

Rozmarýnek, Rozmarýnová 6 

  

29.9. 
Be, No, Ba, Bd 12:45 

DVPP MAP: Využití ICT ve výuce MÚ M. Krumlov, nám. Klášterní 

125, zasedací místnost, I. poschodí 

  

30.9. 

Mš 
12:45-

15:30 

DVPP VIM: Jak na čtenářský deník a seznamy doporučené četby 

Webinář 

Ša  DVPP VIM BRNO: V přírodovědných předmětech v lavicích 

nesedíme. Brno, Hybešova 15 

  

1.10. 

Ka  DVPP VIM BRNO: Právní poradna - JUDr. Poláková VIM Brno, 

Hybešova 15 

Po  DVPP VIM BRNO: Textilní a jiné obrázky Brno, Hybešova 15 

  

4.10. 

Pa 17:00 DVPP FRAUS: Jak na badatelství prakticky, webinář 

Šo 
17:00-

19:00 

DVPP NPI: Společné učení Metodou Feuersteina- zaměřeno na 

cizince, webinář 

  

6.10. 

No, Mj 
12:45-

16:55 

DVPP MAP: Výuka metody Abaku na ZŠ II,  

ZŠ M. Krumlov, nám. Klášterní 134 

Be, Kl, Pa, Va  DVPŠ SSŠ BRNO: Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za 

krokem na I. stupni. SSŠ Brno, Hybešova 15 

  

7.10. 
Bd 

10:55-

12:35 

DVPP KLETT: On line seminář nakladatelství KLETT 

Botanická 13, Brno 
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11.10. 
Rm, Šk 12:45 DVPP IBSENKA: CMP- 4. workshop - artefiletika, handle, Brno 

  

12.10. 
Be, Kl, Pa, Va  DVPŠ SSŠ BRNO: Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za 

krokem na I. stupni. SSŠ Brno, Hybešova 15 

  

14.10. 
Bi  DVPP: I KAP JMK II- Extra třída - úvodní seminář 

Lipka, pracoviště Kamenná 

  

19.10. 
Be, Kl 14:00 DVPP MAP: Formativní hodnocení v práci učitele II, webinář 

  

20.10. 

Mš 
17:00-

18:30 
DVPP NPI: Výuka českého jazyka pro žáky se SVP, webinář 

Pa 
17:00-

18:30 

DVPP: Prototýpci- Rodiče ve škole, webinář. Volně přístupný pro 

zájemce 

Šk  DVPP: Projekt CMP- náslech ve výuce. Brno, Ibsenova 

  

22.10. 
Hc, Pa 

8:00-

16:35 
DVPP: I KAP JMK II- Setkání pracovní skupiny, JIC Brno 

  

25.10. 

Be 
13:15-

14:45 
Vyjmenovaná slova krok za krokem, webinář 

Kl 
17:00-

19:00 

DVPP JCMM: Matematická gramotnost na téma: "K čemu nám 

bude matematika?" 

Online M-konzultace v rámci projektu iKAP JMK II 

  

26.10. 
Be 

13:15-

14:45 
Vyjmenovaná slova krok za krokem, webinář 

  

2.11. 
Ša  DVPP VIM BRNO: Základní norma zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky. VIM Brno, Hybešova 15, 

  

3.11. 

Hr, Šk 14:00 
DVPP TVOŘIVÁ ŠKOLA: Rozšíření číselného oboru do 100, 

webinář 

Ša  DVPP VIM BRNO: Základní norma zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky, VIM Brno, Hybešova 15 

  

4.11. 
Ša  DVPP VIM BRNO: Základní norma zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky. VIM Brno, Hybešova 15 

  

9.11. 
No  DVPP VIM: Dětské programovací jazyky na 1. stupni 

Brno, Hybešova 15 

Pl 15:00 DVPP JCMM: INVENIO. Online. 
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24.11. 
Bi, Rm  VIM BRNO: Doporučení pro žáky se SVP a konkrétní PO 

VIM Brno, Hybešova 15 

  

29.11. 

Pl 
14:00-

17:00 
DVPP JCMM: Legislativa a podpůrná opatření. Online. 

Bn 14:30 DVPP TVOŘIVÁ ŠKOLA: Tipy do výuky AJ pro 1. st. ZŠ, webinář 

Hc 19:00 DVPP: Chromebooky patří i do Vaší školy, webinář 

Hc, Dr 19:00 Chromebooky patří i do Vaší školy, webinář 

  

30.11. 
No 

16:00-

17:30 
DVPP JCU: Základy programování na 1. stupni ZŠ, webinář 

  

6.12. 

Pa, Šo 
14:00-

17:00 

DVPP MAP II Mor. Krumlov: Prevence vzniku vadného držení těla 

u dětí mladšího školního věku, webinář 

Dr 
17:00-

18:00 

DVPP NPI: Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů, 

webinář 

  

7.12. 
No 

16:00-

17:30 
DVPP JCU: Základy programování na 1. stupni ZŠ, webinář 

  

8.12. 
Hc, Pa 17:00 DVPP Lipka: Chyba nebo příležitost ke zlepšení? Webinář 

  

9.12. 
No 

16:00-

17:30 
DVPP JCU: Základy programování na 1. stupni ZŠ, webinář 

  

14.12. 

Hc, Pa 
10:00-

13:30 
DVPP Lipka: Chyba je kámoš žáků i učitelů, webinář 

Pl 
14:00-

17:00 

DVPP JCMM: Jak pracovat s mimořádně intelektově nadanými 

žáky na 1. st. ZŠ. Online 

Bo 14:00 
DVPP I KAP JMK II: Sdílení pedagogů, příklady dobré praxe 

Vémyslice, Hotel Ryšavý 

  

15.12. 

Hc, Pa 
17:00-

19:00 
DVPP: Práce s nápadem a rozvoj divergentního myšlení, webinář 

Pa 20:00 DVPP NPI: Ilustrace, kniha a literatura, webinář 

  

16.12. 
No 

16:00-

17:30 
DVPP JCU: Základy programování na 1. stupni ZŠ, webinář 

  

14.1. 
Bo, Vf 

8:55-

16:55 
DVPŠ DESCARTES: Food in English Teaching. Online 
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Pl 
14:00-

17:00 

DVPP JCMM: Základy psychologie a pedagogiky nadaných dětí. 

Online. 

  

17.1. 
Dr 

16:00-

17:30 

DVPP NPI: Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů - 

Stavebnice LEGO a jeho možnosti využití, webinář 

  

18.1. 
Šo 

12:30-

17:30 

VIM DVPP: IKAP II Fenomén záškoláctví, orientace na řešení, 

spolupráce s OSPOD. Webinář 

  

19.1. 

Ba, Bd, Hl 
12:45-

16:55 

DVPP MAP: Kooperativní a párové metody učení, MěÚ M. 

Krumlov, nám. Klášterní 125, zasedací místnost, I. poschodí 

Šo 
18:00-

19:30 
DVPP: Včelka - pomocník pro cizojazyčné děti, webinář 

  

20.1. 
Šo 

17:00-

18:00 
DVPP NPI: Práce s emocemi u dětí, webinář 

  

21.1. 
Hc, Pa 

8:00-

16:35 
DVPP: I KAP JMK II- Setkání pracovní skupiny. Kumst Brno 

  

24.1. 
Pa 

15:00-

16:30 

DVPP Recyklohraní: Předcházíme vzniku odpadů z potravin a 

jeho zařazení do vzdělávání žáků, webinář 

  

26.1. 
Pa 

14:00-

17:00 

DVPP EKOŠKOLA: Změňme klima 2022 

Konference EKOŠKOLY, online 

  

28.1. 
Pl 

14:00-

17:00 
DVPP JCMM: Nové přístupy k identifikaci nadaných žáků. Online. 

  

1.2. 

Pl 
13:45-

17:00 

DVPP JCMM: Nápady, hry a aktivity pro výuku nadaných žáků. 

Online. 

Kl 
17:00-

18:30 
DVPP EDUALL: Jak tvořit pravidla pro "zlobivé" žáky? Webinář 

  

2.2. 
Ba 

8:00-

16:55 

DVPŠ INFRA: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní 

škole- Aj, webinář 

  

3.2. 

Mš 
14:00-

17:30 

DVPP EDUPRAXE: Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků 

ve třídě, webinář 

Bd  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

ZŠ Višňové 

  

8.2. 
Pl 

14:00-

17:00 

DVPP JCMM: Nadaní jako výzva a inspirace - pohled do života 

jedné třídy. Online. 
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Kl 
17:00-

18:30 

DVPP EDUALL: Principy nenásilné komunikace pro práci s dětmi, 

webinář 

Kuč 
17:00-

18:30 

DVPP EDUALL: Jak komunikovat se zlobivým dítětem? Pomocí 

principů nenásilné komunikace, webinář 

  

9.2. 

Bo, Vf 
8:00-

16:00 

DVPŠ DESCARTES: Holidays and festivals  why and how are they 

celebrated? Online 

Hc, Pa 
14:00-

17:00 
DVPP I KAP II: Podnikavost z lavice. Online workshop 

  

10.2. 

No 
15:00-

16:30 

DVPP NPI: Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy 

algoritmizace a programování - pro 1. st. ZŠ, webinář 

Hc, Pa, Hl 
16:30-

18:30 
DVPP LIPKA: FUCK UP - základ učitelské profese? Webinář 

Ba  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

ZŠ Labyrinth Brno 

  

11.2. 

Ka, Hc, Bi, Bo, Kh, 

No, Pl, Po, Ad, Al, 

Ba, Bd, Bz, Bk, Do, 

Hl, Mj, Mš, Sl, Ša, 

Vf, Mái, Red, Šim, 

Bt 

14:00 
DVPŠ: Klima třídy 

Lektoruje Mgr. Robert Čapek. 

  

14.2. 

No 
15:00-

16:30 

DVPP NPI: Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační 

systémy pro 1. st. ZŠ, webinář 

No 
16:30-

18:00 

DVPP NPI: Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, 

základy informatiky - 1. stupeň ZŠ webinář 

  

15.2. 

Vo 
8:00-

11:40 
DVPP MAP Znojmo: Metodický kabinet ŠD. Mikulovice 

Kl 
8:00-

16:00 

DVP INFRA: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb 

Matematika v praxi, webinář 

Be 
8:55-

16:55 
DVPP VIM Brno: iKAP Učitel a jeho spolupráce s rodiči, webinář 

Bd 
11:50-

12:35 
DVPP: Seminář nakladatelství Klett. Online. 

No 
15:30-

17:00 

DVPP NPI: Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ, webinář 
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Kl 
17:00-

18:30 

DVPP EDUALL: Jak na zlobivého žáka? Funkční analýza chování! 

Webinář 

  

16.2. 
Ba  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

ZŠ Labyrinth Brno 

  

17.2. 

Mš 16:00 DVPP TAKTIK: Čtenářská gramotnost 2. stupeň, webinář 

Pa 16:00 
DVPP TAKTIK: Interaktivita TAKTIK - nové trendy 1. stupně ZŠ, 

seminář 

Bd  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

ZŠ Višňové 

  

18.2. 
Hr 

8:00-

16:55 
DVPŠ DESCARTES: Dont just say listen! Webinář 

  

21.2. 
Ka, Hc, Hl, Mš, Ša 15:00 DVPP TAKTIK: Občanská výchova s Robertem Čapkem, webinář 

  

22.2. 

Pl 14:00 DVPP TAKTIK: Hudební výchova s Danielou, webinář 

Mš 14:00 
DVPP TAKTIK: Interaktivita Taktik hravě nové trendy 2. stupeň, 

webinář 

  

23.2. 
Hr 

10:00-

16:55 

DVPŠ DESCARTES: British Cinema and How to Exploit it in 

English Classes, webinář 

  

24.2. 
Kl 

8:00-

16:00 
DVPP INFRA: Čtenářské dílny, webinář 

  

28.2. 

Rm, Doč 
11:50-

16:55 

DVPP IBSENKA: CMP- 5. workshop - Nové pomůcky v ZŠS a 

jejich využití. Brno 

Mš 
14:00-

17:30 

DVPP EDUPRAXE: Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga 

ve školní praxi, webinář 

  

1.3. 

Mj, Sl 
13:30-

16:55 

DVPP MAP II: Cesta správného nastavení hlasu 

MÚ M. Krumlov, nám. Klášterní 125, zasedací místnost, I. 

poschodí, 

Bd  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo 

  

10.3. 
Bd  DVPŠ INFRA: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní 

škole – NJ, webinář 

  

14.3. 
No 

15:00-

17:30 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ 

praktický kurz k nové informatice. Online. 
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16.3. 

Pa, Šo 
17:00-

19:00 
DVPP VČELKA: Úvod do matematiky, webinář 

Ba 19:00 
DVPP UČÍME NANEČISTO: Jak vytvářet zábavné domácí úkoly do 

hodin jazyků, webinář 

  

21.3. 
No 

11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ, 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22. 

  

23.3. 

  14:00 
DVPP: Jak rozvíjet podnikavost na ZŠ- sdílení dobré praxe 

Sdílení dobré praxe s Mgr. Jiřím Beranem 

Pa 
18:00-

19:00 
DVPP VČELKA: Včelka - nový předmět matematika, webinář 

  

24.3. 
Hc 17:00 

DVPP NPI: Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty, 

webinář 

  

28.3. 

No 
14:00-

17:00 

DVPP NPI: Oblastní workshop ICT - Rozvoj informatického 

myšlení na 1. stupni základní školy. Online 

No 
15:00-

17:30 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ, 

praktický kurz k nové informatice. Online. 

Šo 
17:00-

18:30 
DVPP NPI: Pojďme si promluvit, webinář 

Bd  DVPŠ: Šablony II- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - 

JUDr. Josefa Mareše Znojmo 

  

29.3. 
Pa 

13:00-

15:00 
DVPP VIM: Začleňování žáků cizinců do výuky, webinář 

  

31.3. 
No 

11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ, 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22 

  

2.4. 
Ba  DVPP: Konference P.A.R.K. Brno. 

  

4.4. 
Ka 13:30 

DVPP MAP II: Setkání s konzultantkou RVP ZV pro JMK - Ing. 

Irenou Vajen. ZŠ Klášterní nám. 134, Moravský Krumlov 

  

5.4. 
Rm, Šk  DVPP IBSENKA: CMP- 6. workshop - Sdílení zkušeností 

Ibsenova Brno 

  

11.4. 

No 
11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ, 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22 

Bz 13:00 DVPP iKAP: Péče o třídu (a o sebe) v době krize, webinář 
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12.4. 
Ad, Bk 

13:30-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ - 

praktický kurz k nové informatice. Online 

  

14.4. 
Ka  

DVPP MAP Pohořelice: Regionální konference v oblasti 

vzdělávání 

ZŠ Pohořelice 

  

15.4. 
Hc, Pa 18:00 DVPP : Formativní hodnocení s klidem, webinář 

  

19.4. 

Ad, Bk 
11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ - 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22 

Ka, Pa, Šo 
15:00-

16:30 

DVPP NPI: Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování 

žáků cizinců - Lex Ukrajina, webinář 

No 
15:00-

17:30 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ, 

praktický kurz k nové informatice. Online. 

  

22.4. 
Hc, Pa 18:00 DVPP : Formativní hodnocení s klidem, webinář 

  

25.4. 

No 16:00 
DVPP FRAUS: Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika? 

Online kurz informatiky. 

Šo 
17:00-

18:30 
DVPP NPI: Pojďme mluvit o emocích a kognici, webinář 

  

27.4. 
Ka 

9:00-

11:30 

DVPP VIM: Lex Ukrajina - opatření ve školství 

Lektoruje JUDr. Hana Poláková. Online. 

  

28.4. 

Pa, Pl 
11:50-

16:55 
DVPP FRAUS: Škola s nadhledem. Brno, Cejl 530/73. 

Ad, Bk 
13:30-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ - 

praktický kurz k nové informatice. Online 

Šo 
14:00-

16:00 

DVPP NPI: Kulatý stůl NPI ČR - Podpora dětí cizinců v 

předškolním vzdělávání. Online 

  

29.4. 
Hc, Pa 18:00 DVPP : Formativní hodnocení s klidem, webinář 

  

3.5. 

Ad, Bk 
11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ - 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22 

Ka 18:00 
DVPP VIVIDBOOKS: Ředitel jako lídr - Webinář s koučem 

a školním psychologem Petrem Šobrou, webinář 
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6.5. 
Hc, Pa 18:00 DVPP : Formativní hodnocení s klidem, webinář 

  

10.5. 

Ad, Bk 
11:50-

18:00 

DVPP NPI: Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ - 

praktický kurz k nové informatice. NPI Brno, Křížová 22 

Bo 14:00 
DVPP: I KAP JMK II- Setkání pracovní skupiny 

Hotel Ryšavý, Vémyslice 

  

11.5. 
Ša 

12:45-

16:55 

DVPP NPI: OMK Přírodovědného vzdělávání pro oblast 

Znojemsko 

ZŠ JUDr. Mareše Znojmo 

  

16.5. 
Mic 

10:00-

16:55 

DVPP CMP: Workshop - prožitkové a volnočasové aktivity pro 

žáky se SVP. SPC Ibsenova Brno 

  

18.5. 

Hc, Šo, Mš 
15:00-

17:00 
DVPP TVOŘIVÁ ŠKOLA: Jak učit a naučit, webinář 

Sl  DVPP MAP II: Odborná exkurze učitelů ZŠ - Slovinsko 

  

19.5. 

Šo 
14:00-

16:00 

Kulatý stůl NPI ČR - Hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 

2021/2022. Online 

Sl  DVPP MAP II: Odborná exkurze učitelů ZŠ - Slovinsko 

  

20.5. 
Sl  DVPP MAP II: Odborná exkurze učitelů ZŠ - Slovinsko 

  

25.5. 
Bd 

11:50-

16:55 
DVPP I KAP II: Supervize. JCMM, Česká 11, Brno 

  

30.5. 
Ša 

11:50-

18:00 

DVPP NPI: Partnerská kooperace - hospitace PrV - Terénní 

hydrobiologie na řece Svratce 

Brno, pobřeří Svratky u Antroposu. 

  

7.6. 
Hc, Bi  

DVPP I KAP JMK II: Podnikavá konference: Jak na podporu 

potenciálu a motivace žáků 

KUMST KREATIVNÍ HUB Brno, Údolní 495/19 

  

8.6. 

Be, Pa  DVPP VIM: Hospitace a exkurze ve Vídni. 

Rm  DVPP I KAP JMK II: 2. konference CMP - Podpora pedagogů žáků 

se SVP. Krajský úřad JmK, Cejl 73, Brno 

  

14.6. 
Ka 12:30 DVPP: Konference JmK a MAP. Hotel Ryšavý Vémyslice 
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23.6. 
Ša  DVPP NPI: Partnerská kooperace - hospitace PrV - Dřeviny parku 

Lužánky. Park Lužánky, Brno 

  

24.6. 
  

8:00-

15:05 

DVPP: Škola moderní didaktiky anebo alternativní a podporující 

výukové metody- Robert ČAPEK. AK DENT Miroslav, přednáškový 

sál 

  

28.6. 
Ka 14:00 DVPP MAP II: Řídící výbor. MÚ M. Krumlov, nám. Klášterní 125 

  

29.6. 
Bd 

11:50-

16:55 
DVPP JCMM: Supervize. Brno 

30.8. Bd  DVPP PED MUNI: Nadaní žáci na 1. stupni ZŠ. PdF MU Brno 

  

31.8. 
  8:30 DVPP: Školení LEGO Spike Prime pro 1. stupeň 

Zpracováno v systému Bakaláři 

Příloha č. 6 – Komplexní program primární prevence, šk. rok 2021/22 

  Učitelé Třídy Termín Akce 

 3.9. Pa 4.B 
8:00-
11:40 

Projektový den: Život v lese 

 6.9. Bo, Ba 6.B 
8:00-
14:45 

Adaptační dny 

 7.9. Bo, Bk 6.C 
8:00-
14:45 

Adaptační dny 

 8.9. Bo, Řa 6.A 
8:00-
14:45 

Adaptační dny 

 22.9. 

Kh, Bt 5.A, 5.B 
8:00- 
8:45 

KPPP: Drumbeny 

Pa, Šo, Va, Kuč 
PTŘ, 1.A, 
1.B 

8:55- 
9:40 

KPPP: Drumbeny 

Hk, Kl, Ši 2.A, 2.B, 2.C 
10:00-
10:45 

KPPP: Drumbeny 

No, Pl 4.A, 4.B 
10:55-
11:40 

KPPP: Drumbeny 

Be, Ná, Ro, Kře 3.A, 3.B, 3.P 
11:50-
12:35 

KPPP: Drumbeny 

Ka 9.B 
13:30-
14:15 

KPPP: Drumbeny 

    
15:15-
16:00 

KPPP: Drumbeny- pro zájemce z řad pedagogů 

  
5.10. 

Be, Hk, Hr, Kh, Kl, 
Ná, No, Pa, Pl, Ro, 
Rm, Ši, Va, Po, Doč, 
Kře, Mat, Bt 

1.A, 1.B, 2.A, 
2.B, 2.C, 3.A, 
3.B, 4.A, 4.B, 
5.A, 5.B, 1.P, 
2.P, 3.P 

10:00-
11:40 

Beseda o rybaření s Jakubem Vágnerem 

Hk, Ši 2.A, 2.B 
8:00- 
9:40 

KPPP Podané ruce: Pravidla vhodného chování 



Stránka 103 z 105 

  
11.10. 
  

Kl 2.C 
10:00-
11:40 

KPPP Podané ruce: Pravidla vhodného chování 

Bk 6.C 
10:00-
12:35 

KPPP Podané ruce: Třída jako tým 

Ad 6.A 
10:00-
12:35 

KPPP Podané ruce: Třída jako tým 

Ba 6.B 
10:00-
12:35 

KPPP Podané ruce: Třída jako tým 

  
12.10. 

  7.A 
8:00- 
9:40 

KPPP: Právní vědomí - přednáška pro žáky 

  7.B 
10:00-
11:40 

KPPP: Právní vědomí - přednáška pro žáky 

  
25.10. 

No, Po 4.A 
8:00- 
9:40 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně. Dětská práva a povinnosti, kyberškana. 

Pl 4.B 
8:55-
10:45 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně. Dětská práva a povinnosti, kyberškana. 

Bt 5.A 
10:55-
12:35 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně, Dětská práva a povinnosti, kyberškana. 

  
26.10. 

Kh 5.B 
8:00- 
9:40 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně. Dětská práva a povinnosti, kyberšikana. 

Be, Kře 3.A 
8:55-
10:45 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně. Bezpečné chování- Foxíkova pravidla, 
kyberšikana. 

Bn, Hr, Ro, Rm, Šk, 
Doč, Mat, Mic 

1.P, 2.P, 3.P 
10:00-
12:35 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 
Bezpečné chování- Foxíkova pravidla, 
kyberšikana. 

    
10:00-
10:45 

Halloween - na hlavní budově 
V 10,00 hodin proběhne módní přehlídka. Všichni 
musí mít roušky nebo respirátory!!! 

Ná 3.B 
10:55-
12:35 

KPPP: MOBIDIK- preventivní program pro žáky 1. 
stupně. Bezpečné chování- Foxíkova pravidla, 
kyberšikana. 

  
9.11. 

  8.B 
8:00- 
9:40 

KPPP: Právní vědomí - přednáška pro žáky 

  7.C 
10:00-
11:40 

KPPP: Právní vědomí - přednáška pro žáky 

  
6.1. 

Be, Ná, Kře 3.A, 3.B 
8:00- 
9:40 

Národní park přichází do škol 

  
12.1. 

No, Po 4.A 
8:00- 
9:40 

Národní park přichází do škol. 

Pl 4.B 
10:00-
11:40 

Národní park přichází do škol 

  
7.2. 

Pa, Šo, Va, Kuč 
PTŘ, 1.A, 
1.B, 2.A 

8:00- 
8:45 

KPPP: Tonda Obal na cestách 

Kl, Ná, Ro, Ši, Kře 
2.B, 2.C, 3.A, 
3.B, 3.P 

8:55- 
9:40 

Tonda Obal na cestách 

Kh, No, Pl, Po, Bt 
4.A, 4.B, 5.A, 
5.B 

10:00-
10:45 

Tonda Obal na cestách 

Al, Bk, Mš 
6.A, 6.B, 6.C, 
7.A 

10:55-
11:40 

Tonda Obal na cestách 
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Bi, Bz, Do 7.B, 7.C, 8.B 
11:50-
12:35 

Tonda Obal na cestách 

  
4.3. 

    
10:00-
10:45 

Beseda k osudům miroslavských židovských 
občanů. Zúčastní se žáci 9.A. 

  
14.3. 

Pa, Va 1.A, 1.B 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 1 (pro 1. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav.  

  
15.3. 

Kh, Šim 5.A, 5.B 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 1 (pro 1. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

  
16.3.  

Hk, Kl, Ši 2.A, 2.B, 2.C 
10:00-
11:40 

Světla a stíny světa 1 (pro 1. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav 

No, Pl 4.A, 4.B 
10:55-
12:35 

Světla a stíny světa 1 (pro 1. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav.  

  
17.3. 

Be, Ná, Kře 3.A, 3.B 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 1 (pro 1. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav.  

  
21.3. 

Bz 7.C 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav.  

Ša 9.B 
10:00-
11:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Do, Mái 8.B 
11:50-
13:30 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav.  

  
22.3. 

Ba 6.B 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav.  

Al 6.A 
10:00-
11:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

  
23.3. 

Bk 6.C 
8:00- 
9:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Bi, Red 7.B 
11:50-
13:30 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

  
24.3. 

Mš 7.A 
10:00-
11:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Hl 8.A 
11:50-
13:30 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

  
25.3. 

Ša 9.C 
8:00- 
8:45 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Bi 9.C 
8:55- 
9:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Bi 9.A 
10:00-
10:45 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

Hl 9.A 
10:55-
11:40 

Světla a stíny světa 2 (pro 2. st. ZŠ) - SVČ 
Miroslav. Pořádá SVČ Miroslav. 

  
22.4. 

Be, Hk, Hr, Kh, Kl, 
Ná, No, Pa, Pl, Ro, 
Rm, Ši, Va, Po, Ad, 
Doč, Kře, Mat, Mic 

1.A, 1.B, 2.A, 
2.B, 2.C, 3.A, 
3.B, 4.A, 4.B, 
5.A, 5.B, 1.P, 
2.P, 3.P 

8:00-
11:40 

KPPP - Projektový den: Ukliďme ČESKO- Uklízíme 
Miroslav 

  
4.5. 

  8.A 
8:00- 
9:40 

KPPP SVP ŠANCE Mor. Krumlov: Sociometrické 
šetření v 8. A 

  
26.5. 

No, Po 4.A 
8:00-
12:35 

KPPP: Den otevřených dveří u Policie ČR 
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7.6. 

Kl 2.C 
8:55- 
9:40 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

Ši 2.B 
10:00-
10:45 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

Hl, Mj 9.A 
10:00-
13:30 

KPPP: Finanční gramotnost - Program Dr. Zdědil 
a pan Zdražil 

Hk 2.A 
10:55-
11:40 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

  
8.6. 

Hl, Mj 9.B 
8:00-
11:40 

KPPP: Finanční gramotnost - Program Dr. Zdědil 
a pan Zdražil 

  
14.6. 

Hl, Mj 9.C 
8:00-
11:40 

KPPP: Finanční gramotnost - Program Dr. Zdědil 
a pan Zdražil 

  
16.6. 

Hk 2.A 
8:55- 
9:40 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

Ši 2.B 
10:00-
10:45 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
. 

Kl 2.C 
10:55-
11:40 

KPPP: Hasík - preventivně výchovná činnost v 
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

  
17.6. 

Kh, Ad 5.A, 5.B 
8:00-
12:35 

Návštěva žáků 5. ročníku spádových škol 
V 8,00 hodin přijede 14 žáků + 2 ped. prac. ze ZŠ 
Hostěradice. 

  
21.6.  

Hl, Mj 8.B 
8:00-
11:40 

KPPP: Finanční gramotnost - Program Dr. Zdědil 
a pan Zdražil 

  
23.6. 

Hl, Mj 8.A 
8:00-
11:40 

KPPP: Finanční gramotnost - Program Dr. Zdědil 
a pan Zdražil 

  
27.6. 

Bi, Bo, Hr, No, Pl, 
Ro, Rm, Po, Al, 
Ba, Bk, Do, Ša, Vf, 
Doč, Mái, Mat, 
Mic, Šim 

4.A, 4.B, 6.A, 
6.B, 6.C, 8.B, 
9.A, 9.B, 9.C, 
1.P, 2.P, 3.P 

8:00-
12:35 

Projektový den 

  
28.6. 

Bi, Kh, Ko, Ad, Ba, 
Bz, Hl, Mj, Mš, Sl, 
Mái, Red, Šim 

5.A, 5.B, 7.A, 
7.B, 7.C, 8.A, 
9.A, 9.B, 9.C 

8:00-
12:35 

Projektový den 

Zpracováno v systému Bakaláři 


