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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 

Nové složení Školské rady ZŠ Miroslav 
Ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 proběhly po třech letech řádné volby do 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 

Děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách a zvoleným členům přejeme mnoho úspěchů v nové 

funkci. 

Na prvním zasedání byl schválen jednací řád školské rady, zvolen předsedy ŠR, stal se jím pan Roman 

Volf. 

Dále byla schválena výroční zprávy ZŠ Miroslav za školní rok 2019/20, školní řád a pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Přehled oborů vzdělávání 

Název zvoleného vzdělávacího programu V ročníku 

79-01-C/01 1. – 9 

79-01-B/01 1. – 10. 

http://www.zsmiroslav.cz/
http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/nove-slozeni-skolske-rady-zs-miroslav/
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Věkové složení učitelů k 30. 6. 2021 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 4 

35-50 let 1 17 

nad 50 let 3 13 

Celkem 4 34 

Rodičovská dovolená  2 

Počet učitelů pověřených funkcí 

 fyzický 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 

 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. 2021 

Fyzické osoby 9 

Přehled o zaměstnancích školy dle pracovního zařazení k 30. 6. 2021 

Celkem  62 

ženy 55 

Řídící pracovníci (ředitel školy) 1 

Učitelé (VŠ) 33 

Techničtí, pedagogičtí pracovníci (SŠ) (*) 13 

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. 2021 
 

Vzdělání 
Počet pracovníků 

celkem 

z toho 

muži ženy 

Základní a bez vzdělání 0 0 0 

Vyučení bez maturity 8 2 6 

Vyučení s maturitou 4 0 4 
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Střední s maturitou (odborné i všeobecné) 16 0 16 

Vysokoškolské  34 5 29 

Úhrnem 62 7 55 

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis žáků do prvního ročníku 

Zápis žáků do 1. ročníku pro rok 2021/22 se již podruhé konal pouze online bez přítomnosti žáků z 

důvodu uzavření škol kvůli pandemii COVID 19. Rodiče zapisovali svoje děti prostřednictvím aplikace 

Zápisy online od 1. března do 8. dubna 2021. 

Zapsáno bylo 47 žáků, z toho do 1. ročníku 32 žáků a 15 do přípravné třídy, kterou jsme zřídili pro 

školní rok 2021 -22 poprvé. 

Všem žákům přejeme, ať se jim ve škole daří a čekají je samé pěkné zážitky s paní učitelkou a spolužáky. 

Doufejme, že zápis pro školní rok 2022_23 se již bude konat prezenčně. 

Mgr. Jana Kadlecová 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Počet tříd a počet žáků k 30. 6. 2021 

Školní rok  

2020/21 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 11 5 191 17,36 

2. stupeň 10 4 210 (*) 21,00 

Speciální třídy 3 2. - 10.  17   5,67 

Celkem 24 x 418 17,42 
*) 8. roč. Augustin, 9. roč. Formanová a Pilipenko plní školní docházku v zahraničí. 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 31. 8. 2021 (po opravných zkouškách) 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospěl Opakují 

1. 49 48 0 1 1 

2.  27 23 4 0 0 

3. 34 24 9 1 1 

4. 44 26 18 0 0 

5. 37 21 16 0 0 

1. P 5 1 4 0 0 

2. P 6 1 5 0 0 

Celkem 202 144 56 2 2 

6.  65 28 36 1 1 

7.  46 21 25 0 0 

8.  59 31 27 1 0* 

9. 40 17 23 0 0 

3. P 6 2 4 1 1 

Celkem za II. stupeň 216 99 115 3 2* 

Celkem za školu 418 243 171 5 4* 

 * Žák 8. ročníku neprospěl, ale postupuje věkem.  
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Snížený stupeň z chování za II. pololetí 2020/21 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,24 

3 0 0,0 

Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: 

Celkový počet neomluvených hodin na škole za celý školní rok: 65 hodin, průměr 

na jednoho žáka: 0,16 hodiny. 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Čtenářská gramotnost 7 

Matematická gramotnost, gradované úlohy  8 

Google Classroom 31 

Kreativní učení s pohybem v matematice 10 

Přetrvávající reflexy jako opomíjený faktor problémů 

učení a chování 
10 

Kariérové poradenství 2 

Legislativa ve školství 1 

Matematický klobouk 1 

Rozvoj matematického myšlení pedagoga  3 

Tvorba tutoriálů 1 

Výuka stereometrie 1 

Orofaciální stimulace 2 

Implementace KAP JmK II. 2 

Změny obsahu češtiny na 1. stupni 1 

Podpora žáků cizinců 1 

Setkání učitelů matematiky 1 

Pravopis na I. stupni 1 

Porozumění zlomkům  1 

Nadané děti, jak poznat nadaného žáka 3 

Návody na klasifikaci 2 

Žák s mentálním a kombinovaným postižením, pro AP 1 

Efektivní metody pro osvojení Aj, Nj 3 

Rovnice na I. stupni ZŠ 1 

Didaktika on-line 1 

ABAKU – matematická gramotnost 1 

Přijímací zkoušky z matematiky 1 

Školení koordinátorů, metodiků prevence 2 

Včelka v distanční výuce 2 

Rozvoj sluchové a zrakové percepce 1 
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Metody Feuersteina 1 

Rozvoj hrubé a jemné motoriky 1 

ICT, informatika 5 

Budování předmatematických představ 1 

Projektová výuka 1 

Polytechnická výuka 1 

Učení hrou a relaxační chvilky 2 

Co jste nevěděli o genetice 1 

Formativní hodnocení 1 

Efektivní komunikace 2 

Podpůrná opatření v praxi 2 

Péče o děti s SPU 2 

Práce s diferencovanou třídou v M a Čj 2 

Současná poezie pro děti I. stupně  1 

Hudební výchova  1 

Výuka geometrie 1 

Zacházení s chemickými látkami 1 

Tvůrčí psaní, nejen ve slohu 1 

Zdravé štístko 2 

Autismus 4 

Úniková hra v matematice 2 

Aktivní učitel v matematice 1 

Projekt CMP 1 

Badatelsky orientované učení 2 

Lipka: Myšlenkové mapy ORGPAD 1 

To nejlepší z matematických kroužků 2 

Setkání členů metodického kabinetu Znojemska 1 

Biologie a přírodopis prakticky 1 

Projekt Dr. Zdědil a pan Zdražil 1 

Rozvoj grafomotoriky 1 

Vedení třídy 2 

Mozaika programů pro ZŠ a SŠ 1 

Lipka: Podnikavá konference 2 

O2 chytrá škola – bezpečnost na internetu 32 
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6. Metodické sdružení 

MS 1. stupně se v letošním školním roce konalo 7x, z toho 1x on-line. 

Vzhledem k tomu, že po většinu času byla distanční výuka a různé školní akce byly zrušeny, tak se MS 

věnovalo především výuce. Učitelky 1. st. si předávaly zkušenosti z distanční výuky, účastnily se 

různých školení a následně předávaly kolegyním nové informace a náměty na zpestření výuky. 

Na podzim jsme všechny absolvovaly seminář p. uč. Široké na téma: ,,Přetrvávající reflexy jako 

opomíjený faktor problémů učení a chování“ a následně seminář na téma: ,,Kreativní učení s pohybem 

v matematice“. 

Podrobnější přehled o činnosti MS se nachází v pravidelných zápisech ze všech schůzek. 

Mgr. Irena Náhlíková, vedoucí metodického sdružení 

7. Školní poradenské pracoviště 

Ve školním roce 2020/2021 i ŠPP pracovalo jinak. Museli jsme operativně měnit naše původní plány 

a potýkali se s novými problémy. 

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

Boháčová, Zástupkyně ředitelky - Radka 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 

- 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 

- posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky 

- poskytování základních služeb kariérového poradenství 

- prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízením 

Průběh školního roku s dlouhodobou distanční výukou nám neumožnil věnovat se těmto cílům naplno. 

Přesto jsme se v rámci možností snažili poskytovat žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům co 

nejkvalitnější podporu. 

Péče o děti s podpůrným opatřením. 

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. Vzhledem k on-line výuce nebylo možné tyto předměty realizovat. Podporu i během 

distanční výuky poskytovaly žákům s PO asistentky pedagoga.  

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

5 asistentů pedagoga ve 2., 5., 6., 7. a 8. ročníku. Věnovali se dětem v běžném vyučovacím procesu. 

Během distanční výuky v individuálních on-line hodinách. V tomto období bylo velmi složité 

zkoordinovat spolupráci pedagogů s asistenty pedagoga. 

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

Brno Ibsenova a SPC Hapalova, tak jako již v předešlých letech. I tuto spolupráci velmi negativně 

ovlivnil COVID-19. Došlo k velkému časovému zpoždění vyšetření jednotlivých žáků. I když tito žáci 

zůstali v určitém období bez platných podpůrných opatření, pedagogové i asistenti pedagoga s nimi 

pracovali dál za podmínek z předchozích návrhů PO. 
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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 distanční 

výuku a osobní nepřítomnost žáků ve škole jsme během školního roku řešili několik výchovných 

problémů. Jednalo se především o nepřítomnost na on-line hodinách, neplnění zadaných úkolů, pozdní 

příchody na on-line hodiny. Během té části roku, kdy jsme byli přítomni ve škole, se objevilo i několik 

výraznějších kázeňských problémů. Jednalo se o vyšší počty neomluvených hodin a chování výrazně 

porušující školní řád. Tyto problémy byly řešeny vždy ve spolupráci se zákonnými zástupci a řešeny 

sníženým stupněm z chování. 

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 

zcela míjí. Přesto však tuto problematiku nepodceňujeme. Xenofobii věnují pozornost vyučující 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. Výrazně ji 

však ovlivnila osobní nepřítomnost žáků ve škole. Během tohoto školního roku jsme řešili pouze několik 

případů šikany. Její linie se téměř vždy táhla na volnočasové aktivity dětí v místě bydliště. Ve škole 

jsme pak zachytili pouze špičku tohoto šikanózního chování. 

Oblast volby povolání 

Volba povolání byla ve školním roce 2020-21 tradičně součástí vyučovacího předmětu svět práce 

v 8. ročníku. Žáci se během výuky seznámili se systémem vzdělávání navazujícím na základní školy. 

V dalším tématu se snažili učit se rozpoznat svoje schopnosti a dovednosti, které by mohly ovlivnit 

jejich rozhodnutí. V neposlední řadě pak to byly mnohé testy k volbě povolání, které mají žákům 

usnadnit jejich rozhodování. Bohužel veškeré aktivity spojené s návštěvami škol, na které se žáci hlásí, 

byly utlumeny a konaly se pouze on-line. Tato verze ale nebyla žáky příliš často navštěvovaná. 

Individuální pohovory s rodiči a žáky v tomto školním roce proběhly v menší míře, vzhledem k nutnosti 

organizovat je pouze on-line. 

 Během prvních dvou únorových týdnů si rodiče vycházejících žáků osobně převzali přihlášky 

a zápisové lístky. Tato péče byla věnována nejen žáků, devátých tříd, ale i žákům z osmé a deváté třídy 

praktické a vycházejícím žákům z nižších ročníků. Informace obdrželi i rodiče žáků, kteří zvažovali 

možnost studia na víceletém gymnáziu. 

Mgr. Lenka Biberlová, výchovná poradkyně 

8. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu 

Pro školní rok 2020/2021 jsme si stanovili tyto cíle: 

pokračovat ve zkvalitňování mezilidských vztahů 

pracovat se závislostí dětí na sociálních sítích 

pracovat na příjemném klimatu jednotlivých třídních kolektivů a zároveň celé školy 

Dané se nám z velké části podařilo naplnit i přes nepříznivou situaci, která byla způsobena uzavřením 

všech škol v důsledku pandemie.  Jsou to cíle, které se budou objevovat i v následujícím školním roce, 

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 října a června účastnily preventivních programů: pátý ročník – 

kyberšikana, třetí a čtvrtý ročník se účastnil přednášky na téma - Jak se správně pohybovat na sociálních 

sítích. Přednášky byly provedeny lektorem Mgr. Lukášem Látalem z neziskové organizace Nebuď oběť. 

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

Pro žáky II. stupně byly organizovány tyto preventivní programy: 
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Pro žáky 6. ročníku byly připraveny hned v září adaptační dny. Dále žáci v říjnu absolvovali preventivní 

přednášky s lektorem na kyberšikanu a sexting - Mgr. Lukášem Látalem z neziskové organizace Nebuď 

oběť. K těmto přednáškám se postupně připojili i žáci pátých a sedmých ročníků. Osmé ročníky si prošli 

pravidla pro bezpečné používání sociálních sítí a důsledky zveřejňování nežádoucích videí na sociální 

sítě. Všechny tyto akce byly hrazeny z grantu o2 Chytrá škola, který se nám podařilo pro školu získat. 

Určitě se pokusíme tento grant získat i v některém následujícím roce. Pomohlo nám to proškolit téměř 

všechny žáky, učitele i rodiče. Všichni byli poučeni o základech, jak se správně a bezpečně pohybovat 

na sociálních sítích a kde se máme obrátit v případě, že se dostáváme do problémů. 

Celý druhý stupeň pod vedením lektora a našich devátých ročníků se zúčastnil Projektového dne, který 

byl opět zaměřen na kyberšikanu a bezpečné používání sociálních sítí. Celá akce se nám velmi vydařila 

a byli jsme rádi, že jsme opět mohli použít finance z grantu o2 Chytrá škola. 

Pedagogický sbor byl seznámen podrobněji v rámci školení se základními riziky internetu 

a komunikačních technologií, jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd. Kurz 

účastníkům poskytnul rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyber 

šikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání 

moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Dané téma bylo 

i předmětem besedy pro rodiče. 

S organizací Nebuď oběť, jsme již spolupracovali, a proto jsme si ji vybrali i v letošním roce na realizaci 

projektu o2 Chytrá škola.  

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 

9. Hodnocení činnosti kariérového poradce ve školním roce 2020 - 2021 

Díky pandemii a situaci, která byla s pandemií spojená, jsme letos nemohli navštívit naše zaběhané akce, 

jako jsou: burza škol, či nabídku středních škol a učebních oborů, které se každoročně konaly v Brně na 

Výstavišti. Vše probíhalo pouze v online nabídce a myslím si, že podle hodnocení našich žáků i nás 

pedagogů není nad reálnou návštěvu a nabídku. Proto doufáme, že se nám podaří v následujícím roce 

akce realizovat tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech a nebude nám znovu bránit uzavření škol 

v důsledku pandemické situace. 

Jako v minulých letech tak i letošní rok se nemohl obejít bez organizace schůzky rodičů s výchovným 

poradcem a kariérovým poradcem. I tato zaběhnutá schůzka proběhla ve formě online a byli jsme moc 

rádi, že jsme ji mohli alespoň takto uspořádat. 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. 

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 pouze v online formě. Všechny tyto informace byly 

podávány jen telefonicky či online, protože jinou formu nám pandemická situace neumožnila. Dále byly 

pro žáky v rámci programu PolyGram realizovány kroužky online, kde si mohli žáci vyzkoušet možné 

potenciální povolání automechanika, kováře apod. V minulých letech jsme tyto kroužky realizovali off-

line a letos jsme byli rádi, že jsme se mohli zúčastnit alespoň této formy i když ani zdaleka nemohla 

zastoupit reálnou návštěvu těchto kroužků. Alespoň v závěru roku nám epidemiologická situace dovolila 

tyto kroužky navštívit v jednom dni a této akce se zúčastnili vybraní žáci osmých a devátých ročníků. 
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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. 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 

Adaptační dny 

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 našli. 

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

s jejich třídními učiteli Kateřinou Mašovou (6. A.), Lenkou Biberlovou (6. B.) + paní asistentkou Silvií 

Redl a Lucií Bindzarovou (6. C). Záštitu těchto dní měla na starost metodička prevence Karin Boháčová. 

Po všechny tři rána jsme se sešli pozitivně 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 reportéry 

a snažili jsme se o sobě zjistit co nejvíce zajímavých informací. Postupně každý představil svůj objekt 

a společně jsme se snažili odhalit správnou totožnost daného objektu. Děti byly velmi kreativní a 

výsledek byl zdárný. Dále následovala hra, kdy 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. Budou muset ještě potrénovat, aby se jim podařilo se na lavičce vyhýbat tak, 

aby nepadali jako zralé hrušky. 

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

HUTUTU, kapitánkou, všichni společně a podáváním míče v družstvu. Pořádně nám vyhládlo, a tak 

jsme všichni vyrazili na oběd nebo svačinku. 

Po obědě jsme byli trošku unaveni, tak jsme se rozhýbali pomocí akční hry na molekuly. Abychom 

mohli spokojeně trávit a něco pěkného si z adaptačních dní odnést, tak jsme si vyrobili z papíru veliký 

strom. Na strom si každý vyrobil svůj list a vyzdobil si ho podle své fantazie a představivosti. Listy se 

nalepily na strom a bylo jich tam celkem tolik, kolik je žáků ve třídě. Strom s listy jim bude připomínat 

začátky, kdy se seznamovali, poznávali a stmelovali. Celý den jsme završili malým hodnocením 

a sladkou odměnou. 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. 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/rodice-s-detmi-uklizeli-miroslav/
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Nástrahy internetu z rukou odborníka na naší škole v Miroslavi 

Internet představuje v dnešní době již nezbytnou součást společnosti, která však spolu s velkým 

množstvím výhod nese i negativní stránky této sítě. Při pohybu na internetu totiž můžeme přijít do styku 

s hrozbami, které bychom měli být schopni rozpoznat, a využít vědomosti z oblasti zabývající se 

ochranou informací tzn. informační bezpečnosti. 

 

V rámci našeho grantu O2, Chytrá škola, jsme si pozvali na naší školu odborníka, aby nám vyškolil 

naše děti a ty byly ušetřeny všech těchto nepříjemných věcí, které se mohou stát, když užíváte sociální 

sítě a nedodržujete daná pravidla. Tímto odborníkem byl pan Mgr. Lukáš Látal z organizace Nebuď 

Oběť, který nebyl na naší škole poprvé a věříme, že to nebylo ani naposledy. 

 Postupně nám pan Látal vyškolil sedm tříd včetně dohlížejících pedagogů a posléze také pedagogický 

sbor společně s asistenty pedagogů. S jeho přednáškami se pojily cizí slova jako Kyberšikana, 

Kybergrooming, Sexting, Kyberstalking. Další věci, které byly také do přednášek zahrnuty, byly názvy 

jako fake video apod. Pan Látal navštívil naší školu již před dvěma lety. Některé z jeho přednášek jsem 

absolvovala. Mohu říci, že vzhledem k vyvíjející se technologii se také přednášky a školení pohybují 

směrem kupředu. Přednášející se snaží zareagovat na rychle vyvíjející se trh a podávat rady, které se 

týkají nejnovějších nástrah spojených s používáním sociálních sítí. 

Děti, pozorně sledovaly jeho výklad, protože to bylo téma, které je jim blízké, a přednášky byly velmi 

poutavé. Věřím, že jsme si všichni odnesli nové poznatky a budeme se mnoha z nich řídit, když se 

budeme na těchto nebezpečných sociálních sítích pohybovat. Jsem přesvědčena, že když budeme 

alespoň část z nich dodržovat, tak budou pro nás tyto sítě bezpečné. Chtěla bych touto cestou poděkovat 

panu Látalovi a budeme se těšit opět na jeho návštěvu u nás v Miroslavi. 

Karin Boháčová, metodik prevence 
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Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav 

V úterý 25. 5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky 

programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli 

informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v 

pondělí 24. 5. 2021. 

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace „Nebuď oběť“, 

zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 

stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním 

slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili 

žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na 

stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se 

nám projektový den opravdu vydařil. 

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. 

Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového 

harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání 

vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovišť 

a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření 

plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak 

mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro 

deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň 

trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak 

práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni. 

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale 

společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho. 

Za všechny zúčastněné 

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav 
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10. Environmentální výchova 

Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, 

kdy nejen žáci naší školy berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní 

prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. 

Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, 

dovednostmi a motivací. 

Přestože nám distanční výuka malinko překazila připravené plány, nevzdali jsme se a pokusili jsme se 

uskutečnit alespoň některé z nich. Do sběru starého papíru, drobného elektrozařízení a baterií se zapojily 

nejen děti, ale také jejich rodiče, prarodiče a ekologičtí nadšenci z řad veřejnosti. Nesmíme zapomenout 

ani na aktivní zapojení nejen žáků a ekologicky smýšlejících pedagogů do celorepublikové akce 

"Ukliďme Česko", která v našem městě proběhla podle přísných koronavirových nařízení v jarních 

měsících pod názvem "Ukliďme Miroslav". Odpad samozřejmě třídíme i v jednotlivých třídách. 

Rádi bychom se pochlubili i prvenstvím v soutěži zaměřené na ochranu vody "Nebuď plýtvák", kam 

žáci prvního stupně zaslali perfektně zpracovaný visionboard. Práce na tomto projektu byla velmi 

zajímavá, žáci si prohloubili znalosti nejen o ochraně vody a životního prostředí, ale také se zdokonalili 

v práci na počítačích. Nesmíme zapomenout ani na certifikát, který jsme pro školu získali za sběr baterií 

a třídění odpadu. Naši školní "Baterkožrouti" mají bříška stále plná! 

Zdravý životní styl u dětí rozvíjíme nejen projektem "Ovoce do škol" a "Mléko do škol", ale motivujeme 

žáky i k domácí kreativní výrobě zdravých pokrmů jak z bylinek, tak i ze surovin vypěstovaných na 

vlastních zahrádkách. Otužování a pravidelný pobyt na zdravém vzduchu bereme jako samozřejmost. 

Neustále také rozvíjíme a prohlubujeme spolupráci s NP Podyjí, plníme kreativní úkoly v projektu 

Recyklohraní. V letošním školním roce jsme se opět zapojili do ornitologické akce zaměřené na 

mapování ptáčků v zimních měsících u krmítek v nejbližším okolí. Nezapomínáme ani na pravidelné 

výpravy za zvířátky ve volné přírodě, které spojujeme s pozorováním a poznáváním všeho, co nám naše 

pestrá okolní krajina nabízí. A není toho opravdu málo. 

O všech uvedených aktivitách se zájemci mohou dočíst na webových stránkách školy. Každý článek je 

doplněn bohatou fotodokumentací ve fotogalerii. 

Mgr. Jana Pavlů 

SBĚR PAPÍRU 3. a 4. června 2021 

Ve dnech 3. a 4. června proběhl na naší škole sběr starého papíru. 

Bylo sesbíráno celkem 10 910 kg. 
Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky. 

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru. 

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim! 

Mgr. Jana Kadlecová 
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Rodiče s dětmi uklízeli Miroslav 

Ačkoliv počasí bylo příznivé a vše nasvědčovalo 

tomu, že dobrovolného úklidu měst a obcí v rámci 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se zúčastní 

velké množství nadšenců ochrany přírody, 

v Miroslavi tomu tak, bohužel, nebylo. Ale i ta 

hrstka účastníků akce „Rodiče s dětmi uklízejí 

Miroslav“ se vrhla do sbírání všeho, co do přírody 

nepatří. Cestou nás provázelo sluníčko a dobrá 

nálada. Dětem i dospělým prospěla celkem dlouhá 

procházka krásnou přírodou. Vyčistili jsme část 

města, ale především značnou část Markova kopce, 

odpad jsme stihli i vytřídit. Děkuji tedy všem, kteří 

přišli a pomáhali, p. Klejdusovi za pomoc při 

organizaci akce a doufám, že při dalším úklidu, 

tentokrát v dubnu, se opět setkáme v hojném počtu. 

Na děti, které se zúčastnily sobotního úklidu, čeká 

dnes odpoledne sladká odměna v cukrárně. Věřte 

mi, že si ji opravdu zaslouží. 

Mgr. Jana Pavlů 

Děkujeme, že pomáháte přírodě 

Ochrana životního prostředí se stala nedílnou součástí života dětí na naší škole. Chtěla bych proto 

poděkovat našim nejlepším sběračům baterií, kteří pravidelně zásobují naše školní baterkožrouty. 

Baterie zasíláme na sběrná místa, kde se o ně náležitě postarají. Musím říct, že už delší dobu jsem nikde 

v blízkém okolí, neviděla žádnou volně pohozenou baterii. Tak sbírejte dál, jste úžasní! Nejlepším 

dodavatelem vybitých baterií se pro letošní rok stává žák 3. B třídy – VOJTĚCH VLČEK. Vojtíkovi 

a celé jeho rodině moc děkujeme a věřím, že i nadále bude vybitými bateriemi zásobovat našeho 

školního BATEKOŽROUTA EMILA na I. stupni. Velké poděkování ale patří i panu školníkovi 

Alexovi, který, ačkoliv se to vůbec nezdá, velmi těžké a plné krabice skladuje a následně expeduje. 

Děkuji tedy všem, kteří baterie nevyhazují do odpadkových košů a recyklují. Připomínám také, že na 

jaře opět proběhne sběr starého papíru a vyřazeného elektrozařízení. Děkujeme, že pomáháte! 

Mgr. Jana Pavlů 

11. Školní parlament 

Ve školním roce 2020/2021 svoji činnost plánoval opět zahájit žákovský parlament. Kolektiv školního 

žákovského parlamentu se každoročně tvoří na základě výsledků voleb v jednotlivých třídách. 

Parlamenťáci jsou vždy zástupci čtvrtých až devátých ročníků, kteří se podílejí na organizaci řady akcí 

pro své spolužáky, spolupracují s vedením na chodu školy a řeší problémy vzniklé během školního roku. 

Veškerá náplň a aktivita jednotlivých setkání se odvíjí od kreativity členů parlamentu a jejich spolužáků. 

Nad vším děním byly připraveny dohlížet Mgr. Lenka Biberlová a Mgr. Andrea Bartuňková. Pravidelné 

schůzky a aktivity se ve školním roce 2020_21 bohužel nekonaly z důvodu uzavření škol v návaznosti 

na pandemii Covid 19. 

Mgr. Lenka Biberlová 
 

12. Školní družina 

Školní družina zahájila pravidelnou činnost dne 2. září 2020. K zájmovému vzdělávání bylo přijato 106 

účastníků, kteří jsou žáky 1. – 5. tříd a speciálních tříd Základní školy Miroslav. 

Výše předepsané měsíční úplaty na žáka činila 110 Kč. V tomto školním roce byla otevřena čtyři 

oddělení, která byla v září plně obsazená. Podařilo se uspokojit všechny zájemce, kteří si podali 

přihlášku. V průběhu roku se účastníci zájmového vzdělávání dělili do oddělení a do skupin podle 

momentální situace a aktuálního nařízení vlády. 

Jednotlivá oddělení a skupiny vedly paní vychovatelky a asistentky. Paní vychovatelka Hana 

Svobodová, Bc. Kateřina Koubková, Tereza Leitnerová a vedoucí vychovatelka Lada Vostalová. Paní 

asistentky Zdenka Dočekalová, Hana Matějková, Hana Šimšová, Irena Málková a Sylvie Redl. 
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Provoz byl zajištěn ráno ve dvou odděleních od 6:30 do 8:45 hod. a odpoledne po skončení vyučování 

jednotlivých ročníků do 16:30 hod. S ohledem na mimořádná opatření se jednotlivá oddělení ani skupiny 

neslučovaly. 

Během roku byl postupně zaveden do provozu nový čipový systém sloužící k vyzvedávání dětí ze ŠD - 

BELLhop, který výrazně zvyšuje efektivitu a bezpečnost provozu ŠD. Kromě zvýšení bezpečnosti 

provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že přispívá ke 

zkvalitnění a zefektivnění jednotlivých odpoledních činností. Paní vychovatelky se díky tomu mohou 

daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje. 

Pravidelný režim zajišťuje dětem pocit bezpečí a předvídatelnosti a pomáhá jim v orientaci v čase. 

Nastavení časů odchodů a propouštění umožňuje dětem a vychovatelkám odpolední činnosti začít – 

prožít si je – a v klidu a důstojně ukončit. Nezvýhodňují žádné dítě oproti ostatním a tím nastavuje rovné 

podmínky pro všechny. 

Nově tedy probíhají odpolední činnosti takto: 

1) Po vyučování 11:40 se potkáváme s dětmi v šatně a přebíráme si je od p. učitelky. Jdeme si uložit 

aktovky do družinky a přesouváme se na oběd. 

Po obědě se jdeme projít, jsme před ŠD, na zahrádce,... zkrátka trávíme čas na čerstvém vzduchu. 

12:30 - 12:45 čas vyzvedávání a odchodů  

12:45 – 13:15 máme 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 dopr. 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 individuální rekreační činnosti 

2) Po vyučování 12:35 se potkáváme s dětmi v šatně a přebíráme si je od p. učitelky jdeme si uložit 

aktovky do družinky a přesouváme se na oběd. 

Po obědě se jdeme projít, jsme před ŠD, na zahrádce,... zkrátka trávíme čas na čerstvém vzduchu. 

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

činnosti, pitný režim, toaleta,… 

13:30 - 13:45 máme odpočinkové činnosti (čteme si knížku na pokračování, povídáme si, sledujeme 

zajímavá videa na téma týdne, hrajeme klidové hry) 

13:45 - 14:45 máme zájmové a rekreační činnosti (vyrábíme, malujeme, kreslíme, soutěžíme, chodíme 

na dopr. 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 individuální rekreační činnosti 

Toto opatření přineslo bezpečné prostředí pro naše žáky, a také je možné plně se věnovat pedagogické 

výchovně vzdělávací činnosti. Tým vychovatelek a asistentek odváděl kvalitní práci s dětmi. Všechny 

ve svých odděleních vytvořily příjemné pozitivní klima pro zájmové vzdělávání, o čemž svědčí i to, že 

nebylo nutno řešit žádné přestupky proti vnitřnímu řádu. Všechny vychovatelky jsou pro výkon své 

práce plně kvalifikované a nadále se aktivně vzdělávají formou školení a webinářů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Do školního roku 2020/2021 vstoupila školní družina 

s aktualizovaným školním vzdělávacím programem “Člověk a jeho svět” a celodružinovou hrou „Škola 

Příšerek”. Do budoucna bude i nadále vzdělávací program upravován dle požadavků vzdělávacích 

trendů zájmového vzdělávání. Paní vychovatelky pravidelně zpracovávaly měsíční a týdenní plány 

činnosti, spolupracovaly s p. asistentkami a po skončení období zpracovávaly evaluaci, ve které 

hodnotily svou činnost a dosažení stanovených cílů na pravidelných poradách. 

Práce vychovatelek družiny vychází ze ŠVP a je obohacována i o příležitostné aktivity. Každý měsíc 

byl tematicky laděný a vždy měly vychovatelky konkrétně stanovené cíle a kompetence dětí, které chce 

školní družina rozvíjet. Spolupráce p. vychovatelek a p. asistentek byla velice přínosná a obohacující. 

Daří se nám spolupráce s rodiči, kteří nám velmi pomáhají s realizací našich projektů. Každý měsíc byly 

realizovány projektové dny a aktivity, kterých se zúčastnily všechny děti, docházející do školní družiny. 

A to: Malujeme na chodníku, Hasíkův den, Zdravá pětka, Žertovná olympiáda, projekt Stromy, projekt 

Kamarád, Vánoční zastavení, projekt Vločka, Karneval, Diskotéka, Hádej, hádej hadači, návštěva 

knihovny, projekt Den Země, hledání pokladu, projekt Bezpečně na kole - dopravní hřiště, turnaj ve 

vybíjené, Koloběžková Superpříšerka, projekt Domácí zvířata a mazlíčci, Lidské tělo, Vesmír-Sluneční 

soustava, Čarodejnická stezka a Malujeme prázdninová trička. 
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Na konci školního roku jsme uskutečnili projektový den mimo školu do zábavního vědeckého parku 

VIDA. 

Jednou týdně byl v každém oddělení vyhrazen prostor pro podporu pohybu – kroužek Sportík, kroužek 

zábavné logiky a deskových her a badatelský kroužek. 

Jednotlivá oddělení průběžně vybavujeme nábytkem, spotřebním materiálem pro kreativní tvoření 

a koupili jsme také nové stolní vědomostní hry a stavebnice pro konstrukční práce. Do budoucna chceme 

vybavit jednotlivá oddělení vybavením pro netradiční aktivity a formy práce s našimi dětmi. 

Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s epidemií koronaviru probíhaly jednotlivé aktivity 

v menších skupinkách účastníků, což se pozitivně projevilo na vzájemných vztazích. 

Lada Vostalová, vedoucí vychovatelka 

ŠD – Začátek školního roku 

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

Zářijové slunečné dny jsme si užívali venku. Jeden z takových dnů jsme si zpříjemnili akcí ,,Malujeme 

s Lvíčkem“. Kreslili jsme křídami na chodník před školní družinou mnoho veselých obrázků, pobavili 

se házením míčků na cíl a poté nás čekala sladká odměna. 

ŠD – Svět očima dětí – Malujeme s Lvíčkem  

 
  

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/sd-zacatek-skolniho-roku/
http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/sd-svet-ocima-deti-malujeme-s-lvickem/
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ŠD – Soptíkův den – projekt o hasičích 

Září jsme si ve školní družině zpříjemnili návštěvou hasičské zbrojnice. ,,Soptíkův den'' nám umožnil 

proniknout do světa hasičů, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o práci těchto hrdinů. Všichni jsme 

si tuto akci užili, pobavili se a těšíme na další společné aktivity ve školní družině. 
 

 

 

ŠD – Žertovná olympiáda – PŘÍŠERKOHRANÍ 

První týden v říjnu jsme uspořádali „Žertovnou olympiádu“ ve které jsme si zasoutěžili a vyzkoušeli 

své pohybové dovednosti zábavnou formou, kde si každý přišel na své. Všichni jsme si to moc užili, 

pobavili se a těšíme na další společné aktivity ve školní družině. 
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ŠD – Říjnové tvoření 

V říjnu jsme ve školní družině strávili jen pár dní, ale pořádně jsme si to užili. Kromě sportování 

a trávení slunečních dní venku, jsme také tvořili a hráli různé hry. 

Bc. Kateřina Koubková 

Předvánoční čas ve školní družině 

Listopadový návrat do ŠD připomínal první školní den, až na počasí to nám vůbec nepřálo. Udělali jsme 

si pár vycházek, ale většinu času jsme trávili v družince. Blížil se prosinec a my se začali chystat na 

Mikuláše, moc nás to bavilo. Cvičili jsme básničky, abychom byli připraveni, až ten den přijde. Po 

Mikuláši nás čekalo vánoční tvoření. Chtěli jsme si družinku hezky vyzdobit, abychom si zpříjemnili 

čekání na to, co nám letos Ježíšek přinese. 

Přejeme krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok. 

Bc. Kateřina Koubková 

Leden v ŠD 

    

V lednu jsme toho stihli opravdu hodně. Vyráběli jsme medaile k vysvědčení, šašky, krabičky a mnoho 

dalšího. Chodili jsme na vycházky a podívali jsme se i za zvířátky.  Malovali jsme kamínky pro radost 

a nezapomněli jsme si i hrát. 

Bc. Kateřina Koubková 

Únor v ŠD 

Únorové dny v ŠD byly plné zábavy a her. Kromě výroby masek na karneval, který jsme si mimo jiné 

perfektně užili, jsme také soutěžili a tančili.  Následoval týdenní projekt o domácích zvířatech, kde se 

každý z nás dozvěděl něco nového. Poslední týden před prázdninami v každém oddělení proběhlo 

hádankové odpoledne. Věděli byste správnou odpověď? ,,Někdy prý ho záda bolí, ale nechce chodit s 

holí. Jakmile však čutá s vnukem, to se cítí malým klukem. / Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za 

tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici … / Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. 

Co je to?‘‘ (dědeček, budík, měsíc). 

Bc. Kateřina Koubková 

Duben ŠD 

Tento rok jsme si několikrát vyzkoušeli, jaké to je, opakovaně se vracet nejen do školy, ale i do družinky 

a několikrát jsme se cítili jako první školní den. Kam patřím?? Jak to má být?? Jsem tu správně?? Ještěže 

na nás čekala spousta zajímavých aktivit. Hned v prvním dubnovém týdnu byl Mezinárodní den 

kosmonautiky. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Už víme, který člověk byl první ve vesmíru, 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/sd-rijnove-tvoreni/
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kdo se poprvé prošel po měsíci nebo to, 

že slunce je hvězda. V dalším týdnu jsme 

si připomněli, jak je důležité starat se o 

naši planetu. Zopakovali jsme si jak 

správně třídit odpad. Jak pomáhat 

zvířátkům a to nejen v zimě, kdo je čí 

mládě a mnoho dalšího. Poslední 

dubnový týden jsme věnovali 

Čarodějnicím. Povídali jsme si o tradici 

Pálení čarodějnic. Také jsme si je 

vyrobili, vytvořili a nakreslili. Někteří z 

nás získali letecké průkazy na košťata. 

Jiní prošli Čarodějnickou stezku, na 

které plnili různé úkoly, a na konci je 

čekala sladká odměna a za správné 

vyluštění tajenky jsme získali hru 

Čarodějný dobble. Co nejvíce času jsme 

každé odpoledne trávili s dětmi venku. 

Chodili jsme na procházky, na hřiště a na 

družinovou zahradu, kde jsme hráli 

různé hry. Duben je za námi a těšíme se 

na květen. 

Bc. Kateřina Koubková 

13. Speciální třídy ve 

školním roce 2020/21 

V letošním školním roce vzděláváme žáky s 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 

Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová  

Třída I. P: celkem 5 žáků (2 chlapci 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 6 žáků (4 chlapci a 2 dívky) - vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou 

minimálních výstupů. 

3. P 

Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová 

Asistentka pedagoga: Jana Michalová 

Třída III. P: celkem 6 žáků (3 chlapci a 3 děvčata) – žáci jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav 

s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 2. díl. 
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Mgr. Miloslava Růžičková Vladimíra Rozmahelová 

14. Aktivity žáků ve škole 

Jak probíhala distanční výuka v prvních třídách 

Výuka na dálku pro prvňáčky rozhodně není jednoduchá, avšak my jsme ji zvládli na výbornou, jako 

bychom byli ve škole. 

Především bych chtěla poděkovat paní učitelce Hanzelové a paní učitelce Šimšové. Ve všech prvních 

třídách probíhala vzájemná komunikace a domluva. Vytvořily jsme si mezi sebou přátelskou atmosféru 

a po celou dobu online výuky jsme si sdělovaly podstatné informace, poznatky a postřehy. Na všem 

jsme se společně každý den domlouvaly a vše jsme společně konzultovaly. Je úžasné mít takovou 

podporu mezi kolegyněmi v této nelehké době. Vytvořily jsme silný tým, a proto si dovolím tvrdit, že 

naši prvňáčci, kteří měli distanční výuku každý den, pocítili změnu jen minimálně. Každý den byly děti 

rozděleny do třech skupin a každá skupinka pracovala pod našim vedením déle než hodinu. Všechny 

děti byly vždy řádně připraveny na výuku a svědomitě a pilně plnily zadané úkoly. My s kolegyněmi 

jsme dokázaly do online výuky zahrnout i různé hry, tanečky a básničky. Paní učitelky, děti i rodiče se 

snažili, aby výuka na dálku byla co nejzajímavější a pestrá a přitom probíhalo běžné vyučování. 

Osobně bych chtěla poděkovat všem „mým“ dětem, které byly naprosto úžasné. Udělaly velký pokrok 

a již se na ně těším v naší třídě ve škole. 

Mgr. et Bc. Ivana Klímová 
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JAK JSME SE ZAPOJILI DO SVĚTOVÉHO DNE LASKAVOSTI 

 

Letošní oslavy Světového dne laskavosti nezastavil ani covid, protože dobré skutky se dají dělat 

i z domova.  

Do tohoto projektu jsme se zapojili v době distanční výuky.  Na online výuce jsme si povídali o významu 

Dne laskavosti,  vykonané dobré skutky jsme si zaznamenávali do "laskavého" kalendáře. Při 

procvičování přídavných jmen jsme vymýšleli,  která z nich se hodí k laskavci a k laskavosti. 

Odpovídali jsme na otázky, jaký může být laskavec? Jaká může být laskavost? Vypracovávali jsme 

úkoly z pracovních listů. V rámci happeningu „jsem laskavec“, do kterého jsme se přihlásili, jsme se 

rozhodli potěšit seniory. Psali jsme pozdravy a přáníčka, kreslili k nim obrázky, které jsme pak předali 

v miroslavském Domově pro seniory. Chtěli jsme jim udělat radost v této těžké době, aby se necítili tak 

osaměle a smutně ve své izolaci, aby věděli, že na ně myslíme. K Světovému dni laskavosti jsme si 

vytvořili nástěnku a na webových stránkách školy jsme vyzvali ostatní žáky, pedagogy a širokou 

veřejnost, aby se 13. listopadu s námi zapojili do oslav Světového dne laskavosti. 

Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí nás šťastnějšími.  O kolik jsme si 

prodloužili život, nevíme, ale pocit štěstí a radosti při konání dobra, jsme určitě zažili. Laskavost prý 

vytváří kvalitnější mezilidské vztahy. Říká se, že laskavost plodí zase laskavost. Ani ten nejmenší 

projev laskavosti není zbytečný (Ezop). Buďme proto laskaví. Je to zdarma a k nezaplacení (Lady 

Gaga). Být k lidem laskavý nikomu neublíží, ba naopak.  Laskavost je prý dobrá pro naše zdraví 

a hlavně, je nakažlivá. Pojďme ji šířit do všech srdcí, ať laskavost nakazí každého z nás. Možná, že 

laskavostí i covid porazíme. Přidáte se? 

Laskavci z 5. B 
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Pomoc pro Šarlotku, žákyni 2. A (aneb dobré věci se dějí) 

Když jsem v loňském roce vítala nové prvňáčky ve třídě, 

byla mezi nimi i Šarlotka, které bylo až ve 4 letech 

diagnostikováno sluchové postižení (slyší pouze jedním 

ouškem na 30%). Se začleněním takto sluchově postiženého 

dítěte jsem zatím u nás na škole neměla zkušenosti, proto 

jsem pátrala po informacích, jak si s tímto úkolem poradit a 

našla jsem projekt Zážitkem k porozumění, jehož cílem je 

podpora vzdělávání žáků se sluchovým postižením (SP) 

v běžných školách. O tomto projektu, kterého se s naší 

třídou již rok účastníme, jsem psala v minulých číslech MZ. 

Na putovní výstavě o sluchu, kterou jsme v loňském roce 

s naší třídou v Brně navštívili, jsem se seznámila s hlavní 

metodičkou projektu paní Marínou Štibrányi, která mi 

nabídla odbornou pomoc. Hlavním tématem byl vždy 

přístup učitele, který je základním předpokladem úspěšného 

zapojení žáka se sluchovým postižením. Tito žáci jsou 

nadaní úplně stejně, jako ostatní děti. Jediné, v čem mají 

zhoršené podmínky, je porozumění. Učitel by měl tedy být 

dostatečně empatický, zajímat se o to, v jakých aktivitách 

tento konkrétní žák problémy má a v jakých se cítí 

dobře. Proto jsem se zapojila do projektu Zážitkem 

k porozumění a stala se tak součástí skupiny pedagogů 

napříč ČR, kteří testují nové metody ve výuce SP v běžných 

třídách 1. stupně ZŠ a podílejí se tak na vytvoření nové 

metodické publikace. Ředitelka tohoto projektu paní Mgr. 

Leona Pejcharová z Prahy mi pak také nabídla pomoc s kompenzačními pomůckami a zajistila Šarlotce 

do třídy přenosné bezdrátové zařízení, které dává osobě se sluchovou ztrátou možnost lépe slyšet 

a porozumět řeči, když se ocitne v hlučném prostředí. Dokáže totiž přivést zvuk přímo do sluchadla - 

žák je tak méně rušen hluky, šumy a komunikací ve třídě. Část zařízení si připíná žák ke své 

kompenzační pomůcce, druhou část nosí u sebe učitel. Toto zařízení stojí nemalé finanční prostředky 

v řádech desetitisíců a jsem nesmírně ráda, že nám tato pomoc díky projektu Zážitkem k porozumění 

byla poskytnuta a zařízení budeme moci ve škole využívat. Šarlotka také potřebuje k tomuto systému 

nové a lepší sluchadlo, takové sluchadlo ovšem organizace pro SP finančně hradit nemohou, to hradí 

dítěti rodiče, ovšem tak velkou částku rodina Šarlotky nemá. Opět nám pomohla paní Pejcharová 

a dokázala příběh Šarlotky dostat do médií a do charitativní sbírky Pomozte dětem, která spolupracuje 

s projektem Čteme pro kuře. Můžete tak přispět Šarlotce na sluchadlo, které ji zlepší život a bude více 

rozumět spolužákům. Tato pomoc je úžasná v tom, že děti pomáhají dětem tím, že čtou. Když se 

zaregistrují na www.ctenipomaha.cz, přečtou některou knihu ze seznamu a vyplní kvíz o knize, tak 

„vykouzlí“ 50 Kč pro neziskovku. Letos tedy i pro naši spolužačku Šarlotku Brackovou, žákyni 2. A 

třídy. Čas na čtení a vyplnění kvízu je do 3. ledna 2021. Ještě jednou moc děkuji všem výše jmenovaným 

a vězte, že dobré věci se dějí a obdarovávat můžeme nejen o Vánocích. 

tř. učitelka Šarlotky Mgr. Jana Benešová 

  

http://www.ctenipomaha.cz/
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Notebooky do škol (Šablony II) 

Naše škola v rámci Evropských 

strukturálních a investičních fondů 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (tzv. Šablony II), ve kterých 

je zapojena, poskytuje žákům 

např. kroužky Doučování, Kluby 

logiky, Čtenářské kluby a také 

Informační a komunikační technologie 

(ICT) ve vzdělávání. Díky ICT šabloně 

mohla škola zakoupit 10 nových 

Chromebooků. Tyto notebooky 

s operačním systémem Google Chrome 

využívají letos od září žáci 2. A třídy, 

kteří se se svou paní učitelkou třídní 

k této konkrétní šabloně přihlásili. 

Zvláště je nejvíce využili při nedávné 

distanční výuce. Ti, kteří neměli doma kvalitní zařízení pro připojení na videohovory v rámci výuky, 

které každý den s paní učitelkou probíhaly, si tento chromebook od školy zapůjčili domů. Mohli jsme 

tak pomoci 10 dětem nejen z naší třídy, ale i dětem z jiných tříd. 

tř. uč. 2. A Mgr. Jana Benešová 

Ptačí hodinka 

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků 

(nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění 

v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích 

zkušeností. 

Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu 

a v dalších zemích. 

Cíle Ptačí hodinky jsou: 

Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. 

Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách. 

Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost. 

V letošním roce jsme se, v rámci našeho projektu, zaměřeného na ochranu přírody a ekologie, zúčastnili 

této velkolepé akce i my. Společně, i když každý u svého domácího krmítka pro ptáčky, jsme pozorovali 

a zaznamenávali počty sýkorek, vrabců, hrdliček, kosů a jiných druhů ptáčků z našeho regionu. 

Doufáme, že naše pečlivé záznamy poslouží dobré věci a my jsme měli možnost si touto zajímavou 

aktivitou alespoň zopakovat, jak a čím přikrmovat ptáčky v našich zahrádkách, aby se jim u nás líbilo a 

svou přítomností nám dělali nejen radost, ale i užitek. 

Mgr. Jana Pavlů a žáci 3. B 

  



 

Stránka 27 z 52 

 

Hodiny prvouky během distanční výuky ve 3. A 

Začátkem března to bude přesně rok, kdy se svět 

začal ubírat zcela jiným směrem. Současná 

covidová situace poznamenala do značné míry 

i školství. Prostory tříd byly nahrazeny dětskými 

pokojíčky, školní lavice vystřídaly psací stoly, 

roli učebnic zastaly počítače, tablety 

a interaktivní učebnice či jiné programy potřebné 

pro distanční výuku. I když jsme strávili za tento 

uplynulý rok ve škole všehovšudy několik týdnů, 

snažíme se, jak jen to jde. 

Přestože v dnešní době téměř všechny obchody 

zejí prázdnotou, v prvouce nás to nikterak 

neomezilo. Zahráli jsme se na obchodníky, kteří 

usilují o prodej svého zboží bez ohledu na 

covidová omezení. 

A tak jsme tu měli prodejnu s rybářskými 

potřebami “Udička”, která se pyšní dlouholetou 

rodinnou tradicí. Přijde si zde na své každý 

vášnivý rybář. Pan majitel Elda je znalec ve svém 

oboru, rád poradí a bezesporu doporučí vše 

potřebné i laikovi. Velkou výhodou je i existence 

internetového obchodu udicka.cz, která je 

v současné době nutností. V potravinách 

a v pekárně U Terezky si pochutnáte na 

křupavoučkých houstičkách, domácím chlebu a rovnou z pece vytažených bagetkách. Kdo má rád 

sladké, uspokojí rovněž své chuťové pohárky. Koblížky a šátečky plněné tvarohem se rozplývají přímo 

na jazyku. Potřebujete chovatelské potřeby pro své mazlíčky? Máte hned dvě možnosti. Milovnice zvířat 

Nicolka nově otevřela kamennou prodejnu Super Zoo. Otvírací doba je příznivá a paní majitelka velmi 

sympatická. Druhý obchod nese podobný název. Jedná se o Super Zoo Amík. Je možné zde platit hotově 

či kartou. K dispozici jsou i noviny s nabízeným zbožím a potřebnými radami pro začínajícího chovatele. 

Jde Vám z této nelehké a dlouhotrvající situace už hlava kolem? Milá lékárnice Terezka Vám jistě ráda 

poradí, který lék je na Vaši bolístku ten nejlepší. Potřebujete paralen nebo snad roušky? To vše za 

příznivé ceny v lékárně U Bolavého kloubu. Jste milovníky farmářských trhů? Určitě navštivte trhy U 

Barušky. Přestože jsou farmářské trhy zakázané, slepice snáší dál! Najdete zde velký výběr masa, 

mléčných výrobků a jiných produktů od místních farmářů. Kdo má rád vše pod jednou střechu, 

doporučuji navštívit obchodní řetězec u pana Dominička. Pan majitel si zakládá především na čerstvosti 

prodávaného zboží. Z hygienických důvodů preferuje bezhotovostní platbu, je možné platit ale i hotově, 

bankomat se nachází v blízkosti obchodu.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům ze 3. A, kteří se velkou měrou podílí na distanční výuce 

a díky kterým můžeme s dětmi realizovat projektovou výuku i takto na dálku.  

tř. učitelka Mgr. Vladimíra Vančurová 
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Svět je vzhůru nohama?  

O tom, že je celý svět vlivem covidové situace vzhůru nohama, si už povídají i vrabci na střeše. Proto 

jsme v hodinách čtení neváhali, nechali se inspirovat a během distanční výuky se pokusili vymyslet 

popletené básničky, ve kterých se svět řídí zcela jinými pravidly. Nevěříte? Tak se přesvědčte. Určitě se 

pobavíte. Humor je v současné době velmi potřebný. 

tř. učitelka 3. A Mgr. Vladimíra Vančurová 

Faraonova hrobka 

 

Tak už jsme všichni v šesté třídě v rámci dějepisu dorazili do starověkého Egypta. A napadlo nás, že 

během distanční výuky se nemusí stále sedět u počítačů. Daleko zajímavější, než pozorovat dokument 

o faraonově hrobce, bylo tu hrobku přímo vyrobit. A povedlo se nám to! 

Posíláme vám jen malou ukázku z naší tvorby.  

Žáci 6. A, 6. B a 6. C 



 

Stránka 29 z 52 

 

Ani během distanční výuky nezahálíme 

Nebudeme předstírat, že distanční 

výuku už bychom velmi rádi 

vyměnili za prezenční. Téměř 

každému z nás, mluvím za třídu 3. 

B, už chybí nejen vzájemná 

komunikace, ale i diskuse nad 

různými školními problémy, 

řešení zapeklitých slovních úloh 

atd. Ne, že bychom se ale nudili, to 

v žádném případě! Domácí výuku 

si zpestřujeme nejen povinným 

pobytem na čerstvém vzduchu, ale 

také různými projekty, 

zajímavými úkoly a referáty, do 

kterých mohou děti zapojovat 

všechny členy rodiny, pokud jim 

to zrovna čas a chuť dovolí. 

Vzdělávání praxí se zapojením 

smyslů a nejbližšího okolí, výuka jen skrze obrazovky neumožní. 

Můžeme se pochlubit zajímavým 

projektem o vesmíru /viz. fotogalerie/, do 

jehož vypracování se zapojovali s velkou 

chutí i rodiče a sourozenci. Výsledné 

práce jsou opravdu nápadité a zdařilé. 

Nesmím zapomenout ani na výtvarné 

práce do soutěže NP Podyjí na téma "Mé 

toulky přírodou" /viz. Fotogalerie/, při 

nichž si celá rodina vyrazila do zimní 

krajiny a své postřehy pak, nejen děti, 

malovali či kreslili volnou technikou na 

papír. Rovněž projekt "Náš třídní atlas 

hub" potěšil všechny houbaře, kteří už se 

nemohou dočkat, až se svými košíky 

vyrazí do lesů na svá oblíbená místa plná 

kozáků, klouzků nebo křemenáčů. Ale 

i jedovaté muchomůrky červené a nejedlé hřiby žlučníky už bezpečně poznáme a víme, že je máme 

v lese nechat pro zvířátka a v žádném případě do nich nebudeme kopat nebo je jinak ničit. Při, určitě ne 

posledním, projektu "Malý zahradník" jsme se pustili do pozorování klíčení různých semen, jelikož jaro 

už nám klepe na vrátka a každý dobrý zahradník si už musí pomalu připravovat a plánovat, co letos na 

své zahrádce zasadí nebo zaseje. Děti měly za úkol poskytnout semínkům vše, co potřebují ke svému 

životu. Po jarních prázdninách se společně podíváme na časosběrný fotografický materiál a budeme 

společně diskutovat o tom, jak se jim na projektu pracovalo. 

V této nelehké době je ale nejvíce potřeba udržovat si fyzickou, psychickou a sociální kondici. Hlava se 

vyčistí i baterky se nejlépe dobíjejí venku, a pokud to situace dovolí, tak určitě spolu. Už J. A. Komenský 

ve své "Velké didaktice" říká, že se lidé mají učiti, pokud nejvíce možno, ne nabývati rozumu z knih, 

nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady 

o věcech. 

Nezapomínejme tedy, že děti velmi snadno rozpoznají nejen to, co jim říkáme či zadáváme, ale i to, 

s jakou náladou vše děláme. I učení na dálku by nás mělo bavit, přesto, že nemůžeme být spolu, můžeme 

stále něco smysluplného tvořit a navzájem se o sobě něco nového dozvídat. Součástí vzdělávání by mělo 

být i umění předávat radost z objevování, hravost, tajemno, zájem a chuť se ptát. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Výsledky „Ptačí hodinky“ v Miroslavi 

Naši nadšení ekologové ze třídy 3. B se během 

jednoho lednového víkendu zapojili do 

celorepublikového výzkumu, který je největším 

občansko-vědeckým projektem určeným pro 

širokou veřejnost. A protože je baví pozorovat 

cvrkot na krmítku a chtěli mít větší přehled 

o ptačích druzích a o počtech opeřených 

návštěvníků jejich zahrad a balkonů, 

zaregistrovali se na Ptačí hodinka 2 na 

příslušných stránkách České ornitologické 

společnosti, vše zdokumentovali, zaslali 

elektronickou poštou a netrpělivě očekávali 

výsledky svého snažení. Přispěli tak ke zjištění 

důležitých údajů o tom, kolik ptáků se u nás 

v zimě vyskytuje, kteří ptáci ubývají či 

přibývají, jaké prostředí nejraději využívají. 

Kromě toho bylo toto pozorování velmi poučné 

a zábavné. Zimní přikrmování a starost i o jiná 

zvířátka v našem okolí pomáhá vytvořit kladný 

vztah k přírodě. O výsledcích svého snažení 

nedávno obdrželi certifikát, který je součástí 

přehledných statistik. Doufáme, že jsme touto 

dobrovolnou aktivitou alespoň trošku pomohli 

ornitologům v jejich rozsáhlém a časově 

náročném zjišťování měnících se stavů ptačí 

populace v zimním období a v příštím roce se 

opět rádi zapojíme. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Naši malí zahradníci 

 
Jaro už pomalu klepe na vrátka a malí zahradníci ze třídy 3. B už mají připraveny své vlastnoručně 

vypěstované sazeničky ze semínek, která, jen co se více oteplí a proschne, zatím ještě hodně vlhká půda, 

už mohou začít vysazovat na svých zahrádkách. Záznamy a dokumenty o pěstování, nutné u každého 

projektu, pilně posílali elektronicky k nahlédnutí a ke kontrole už v měsíci únoru a během jarních 

prázdnin. Využili tak dostatek volného času ke každodennímu pozorování a především i k opečovávání 

svých prvních výpěstků. Výsledky jejich snahy si můžete opět prohlédnout ve fotogalerii. Možná i Vás 

budou inspirovat a i v těchto, prozatím ještě chladných dnech, si vykouzlíte kousek jara i ve svých 

domácnostech. A žáci, kteří si vyzkoušeli vypěstovat ze semínek řeřichu, dokonce tuto zdravou, 

vitamíny nabitou bylinku i ochutnali. A prý to byla dobrota. Zkuste to také, zrovna v této době bychom 

měli mít vitamínů ve svém jídelníčku co nejvíce. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Matematika hrou aneb „Abaku“ 

Zábavná hra pro všechny, 

kteří raději než ve verbálních 

dovednostech Abaku soutěží 

v matematické zdatnosti, to je 

Abaku. Hra s čísly, která 

můžete hledat kdekoliv, 

například na značkách aut, v 

telefonních číslech apod. Jde 

o to najít tzv. Abaku číslo, 

což je řada čísel, která dá 

nějaký příklad. Například 

řada čísel 15621 je Abaku 

číslo, protože v ní mohu najít 

příklady: 1+5=6, 15 + 6=21. 

Metoda pomáhá budovat 

a upevňovat počtářské 

schopnosti dětí herní formou 

a ideální je s ní začít hned 

v první třídě. 

V rámci projektu MAP II získala před Vánocemi základní škola Miroslav od města Moravský Krumlov 

darem sadu pomůcek pro 15 žáků, která obsahuje Abakostky, Abakarty, magnetická čísla a deskové hry 

s Abakameny. S touto metodou v naší škole začali pracovat letošní druháčci a páťáci, ovšem postupně 

se dostává do povědomí i jiných tříd a ročníků. Bohužel si pomůcek k této hře užili druháčci zatím jen 

krátce v lednu a únoru, než byly opět školy zcela uzavřeny. Ovšem hra Abaku má i svou online podobu 

a dokonce i svou ligu, a tak děti trénují hru i doma v aplikaci abakulab. Hry s pomůckami posilují v 

dětech logické myšlení a usnadňují pochopení matematických souvislostí. Abaku hra se dá použít ve 

výuce, ale také ve volném čase v podobě deskové hry pro všechny členy rodiny. Více o pravidlech hry 

na www.abaku.org. 

 Mgr. Jana Benešová 

Děkujeme, že nám pomáháte 

Naše škola, ZŠ Miroslav, v měsíci březnu 

obdržela od společnosti ECOBAT s.r.o.,B2 

provozovatele kolektivního systému přenosných 

baterií a akumulátorů, OSVĚDČENÍ o přínosu 

pro životní prostředí za rok 2020. K recyklaci 

jsme odevzdali, především díky Vám, rodičům, 

prarodičům a dětem z naší školy, celkem 104kg 

použitých baterií. Z tohoto množství bylo 

recyklací získáno 68kg kovonosných druhotných 

surovin, které budou opětovně využity při výrobě 

nových produktů. 

Chtěli bychom Vám všem, alespoň touto cestou 

poděkovat nejen za to, že se zapojujete do našich 

sběrových akcí, ale především za to, že děti 

vedete, stejně jako i my ve škole, ke třídění 

odpadu a tím i k ochraně životního prostředí. 

Doufáme, že se tato skvělá spolupráce bude 

i nadále prohlubovat a rozvíjet. O tom svědčí 

i velké množství drobného domácího 

elektrozařízení, kterým jste nám přispěli do 

březnové sběrové kampaně. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Velikonoce ve 3. A 

   

Rok se s rokem sešel a Velikonoce nám opět klepou na dveře. Pro někoho jsou to svátky jara, pro jiného 

nejvýznamnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Křesťané uctívají památku utrpení, smrti 

a mrtvýchvstání Ježíše Krista.  V průběhu Pašijového týdne jsme si ve 3. A povídali, jaká je historie 

Velikonoc, jak slavili Velikonoce naši předkové, které zvyky dodržovali a které tradice se dochovaly 

dodnes.  

Stejně jako během ostatních významných tradičních svátků, které si připomínáme v průběhu roku, tak 

se i o Velikonocích připravovaly speciální pokrmy a pochutiny, které souvisely s tímto obdobím. 

A proto jsme ve třídě neváhali a vyhlásili první ročník kulinářské soutěže s názvem “Miroslavský 

MasterChef Junior”. Děti zavítaly do kuchyní svých maminek, oprášily osvědčené recepty a připravily 

něco dobrého k snědku. 

Vajíčka symbolizují zárodek života, zdraví, štěstí, ale i vzkříšení celé přírody. Jsou nejdůležitějším 

symbolem velikonočního období. V naší soutěži proto nesměla chybět tradiční vajíčková pomazánka 

podle Matouška nebo plněná vejce podle Románka. 

Bez velikonočního beránka si svátky jara neumí představit Baruška ani Amálka. Beránek symbolizuje 

památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován. 

S přípravou mazance, bochánku pečeného ze sladkého kynutého těsta, pomáhala i Nicolka. Všechny 

potřebné ingredience nám Nicolka představuje ve svém videu. Pečení mazance dříve probíhalo tradičně 

na Bílou sobotu. Nesměl chybět v žádné domácnosti. Pečlivě se rozdělil mezi všechny členy rodiny 

i čeládku, drobečky se házely do ohně či studny. 

Říká se, že ten, kdo sní o Zeleném čtvrtku na lačný žaludek jidáška pokapaného medem, bude uchráněn 

před včelím štípnutím, hadím uštknutím a celý rok nezastůně. Svůj název získal podle proradného 

Jidáše, který zradil Ježíše. Příští rok budou určitě zdraví jako rybička Terezka a Eliášek. Eliášek natočil 

i video, jak si připravit Eldovi tradiční jidášky. Některé děti se mírně odklonily od zaběhlého pojetí 

Velikonoc, zakomponovaly ale tradiční symbol Velikonoc – vejce – do svých pokrmů. Je libo mrkvový 

dort od Kryštůfka nebo velikonočně zdobená bábovka podle Kristýnky?  V galerii se můžete na všechny 

kuchtíky a jejich produkty podívat. 

Tak co, necháte se inspirovat našimi malými kuchaři a připravíte si tak netradiční velikonoční pokrm 

nebo spíše vsadíte na klasiku? Máte snad tip, kdo se stane letošním vítězem/vítězkou soutěže 

“Miroslavský MasterChef Junior”? Konkurence je veliká!! 

Za celou 3. A přeji příjemně strávené velikonoční svátky. 

tř. učitelka Mgr. Vladimíra Vančurová 
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„Nebuď plýtvák“ 

Malí ekologové ze třídy 3. B by se rádi pochlubili svým úspěchem v soutěži „Nebuď plýtvák“, která 

byla zaměřena na šetření nejen vodou. Tomuto tématu se společně věnují i v hodinách prvouky a mohli 

tedy své zkušenosti a vědomosti využít při práci nad skupinovým jamboardem. Ve tvoření visionboardů 

a jamboardů všech typů jsou již „specialisté“, proto zaujali porotu natolik, že se umístili mezi nejlepšími. 

V ekologickém kroužku, který snad už bude od příštího školního roku opět pokračovat, určitě využijí 

i krásnou knihu „Voda voděnka“, která, jako jedna z hlavních cen, obohatila naši školní knihovničku a 

seznamuje žáky s mořem informací, jak nebýt plýtvákem, ale také s tím, že voda není nuda a skrývá 

v sobě spoustu tajemství a zajímavostí. Třeťáčkům tedy moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a 

úspěchů v dalších ekologických aktivitách. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Dr. Zdědil a pan Zdražil - Výukový program o finanční gramotnosti a trvalé 

udržitelnosti  

Dne 8. a 9. 6. 2021 byla na naší škole poprvé vyzkoušena simulační hra Dr. Zdědil a pan Zdražil, která 

má žáky prakticky provést oblastní finanční gramotností. Hru vyzkoušely 9. ročníky, 8. 6. 2021 se 

účastnila 9. A, dne 9. 6. 2021 si hru zahrála 9. B. Oba dva dny byl projekt uveden v rozsahu 

4 vyučovacích hodin v učebně Informatika 1, jelikož nutností ke hře je připojení k internetu a přístup 

každé skupiny (rodiny) k počítači. Na začátku hry se představila hra a téma tím, že žáci se měli pokusit 

vyjádřit svou představu o ideálním měsíčním příjmu. Byla zmíněna výše minimální i průměrné mzdy a 

žáci se snažili si spočítat, kolik má na den jeden člen rodiny v případě tříčlenné, čtyřčlenné 

domácnosti. Následně se náhodně rozdělili do skupin/ rodin, podle nové “identity”, kterou si ve hře 

vylosovali. Každá rodina se snažila po dobu pěti měsíců finančně vyjít, ušetřit, přivydělat a vypořádat 

se s nenadálými událostmi. Na konci hry měli žáci možnost ostatním představit svou rodinu a zároveň 

zhodnotit hru. Byl dostatek času také na vysvětlení pojmů, se kterými se během hry setkali. Hra byla 

žáky kladně přijatá a ohodnocená. Během hry se u žáků podporovala: 

Orientace v oblasti finanční gramotnosti 

● na co vše člověk peníze potřebuje (jídlo, nájem, energie, provoz auta, oblečení, náklady na 

koníčky… a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy domácnosti); 

● seznámení se základními pojmy: příjem a výdaj, pravidelný a jednorázový, kreditní x debetní 

karta, hypotéka, půjčka, účet, spoření, pojištění…; 

Skupinová spolupráce 

● žáci pracují ve skupinách (v rodinách) a společně se snaží během pěti měsíců finančně vyjít; 

Kreativní myšlení 

● žáci se snaží vymyslet, co můžu udělat pro to, aby si jejich fiktivní rodina finančně polepšila, 

aby si mohla splnit navržená přání, kde mohou ušetřit, který výdaj je zbytečně nákladný a jak 

ho mohu snížit…; 

Ekologické myšlení  

● žáci mají na výběr několik možností, jak ekologicky zhodnotit svou domácnost a snížit dopad 

na životní prostředí  (např. menší spotřeba masa, nakupování biopotravin a místních sezónních 

produktů, pořízení nádrže na využití dešťové vody, využití solární energie ve vlastní 

domácnosti…), které musí během hry čtyřikrát vybrat a zapracovat do svého rozpočtu. 

Mgr. Adéla Hlávková a Mgr. Jarmila Maiová 

15. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Výuka na zámku 

To, že školní výuka může probíhat zcela jinde, než ve škole, si ověřili žáci 5. ročníku v pátek 25. září. 

V rámci hodin českého jazyka, čtení, pracovních činností a vlastivědy se vydali na miroslavský zámek, 

kde je čekala archeologická výprava do pravěku a raného středověku. Při prohlídce výstavy 

Archeologické výzkumy v Jihomoravském kraji si nejen zopakovali vloni probrané učivo, ale nechali 

se inspirovat vystavenými exponáty. V dílničce si tak vyzkoušeli vymodelovat podobné vykopávky. Do 

práce si nezpívali, ale recitovali si  naučenou báseň Vzpomínka na pravěké doby. Báseň přesně vystihuje 

název výstavy Dědictví a současnost. Nové poznatky z našich dějin načerpali páťáci při „setkání“ 

s Přemyslem Otakarem II., s J. Husem, J. Žižkou, Jiřím z Poděbrad a J. A. Komenským mezi 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/dr-zdedil-a-pan-zdrazil/
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vystavenými obrazy Muchovy Slovanské epopeje. 

Tak jako v naší škole, tak i v té zámecké, jsme dostali domácí úkol. Na jednom z obrazů, 

velkoformátového puzzle, který zobrazuje krále Jiřího z Poděbrad, se nevešel jeho dvorní šašek a věrný 

rádce Paleček. Proto nás čeká další výprava na zámek. Tentokrát v rámci hodiny výtvarné výchovy. 

Moc se těšíme a určitě Palečka namalujeme. 

A ne jednoho! 

 VÝUKA NA ZÁMKU 

Ve výtvarce na zámku 

vyslechli jsme pohádku, 

jak král Jiřík z Poděbrad 

svého rádce Palečka měl rád. 

Pak s chutí do práce se pustili, 

abychom zámecký úkol splnili. 

Pastelky, štětce a barvy 

zaměstnaly naše ruce i hlavy. 

Zakrátko se na zámku 

zjevilo plno šašků a kašpárků. 

V dobových kostýmech jsme také řádili, 

výtvarnou výchovu na zámku jsme si užili. 

Král Jiří má opět svého šaška Palečka – 

a to je našeho zámeckého příběhu tečka. 

Poděkování paní Libušce ze zámku posíláme, 

na zámeckou školu rádi vzpomínáme. 

Mgr. Olga Široká a žáci 5. B 
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Pochvala pro aktivní pomocníky 

Rádi bychom, alespoň touto cestou, poděkovali všem, kteří se v měsíci březnu a dubnu zapojili do úklidu 

svého nejbližšího okolí v našem krásném městě. Nepořádku, který se objevil po dlouhých zimních 

měsících, bylo všude dost. Uklízelo se v celé republice v rámci akce „Ukliďme svět“, která se zaměřuje 

na likvidaci odpadů a nelegálních skládek v přírodě i ve městech. Kampaň v Česku koordinuje od roku 

1993 Český svaz ochránců přírody (ČSOP), je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně 

se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní 

Ukliďme Česko. Od letoška pokračuje opět samostatně a dobrovolníci si mohou vybrat libovolný den, 

kdy se do úklidu pustí a kterou část dané lokality si vyberou. Asi už nás ani nepřekvapí, co všechno 

v  přírodě najdeme. Nicméně my to chápeme hlavně jako osvětovou akci, které se účastní i děti. A tím 

pádem si osvojí ohleduplnější přístup k životnímu prostředí. Dříve jsme to dělali v jeden den a na závěr 

jsme se společně setkali při opékání špekáčků. Ale to bohužel teď, v době různých vládních nařízení, 

nejde, proto si každý mohl vybrat svůj termín a vyrazit, kdy se mu to zrovna hodilo. Někteří žáci naší 

školy se do akce zapojili také v rámci „Dne Země“, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně 

souvisel s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se 

akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace 

EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí, s nimiž se určitě shodneme 

na tom, že pořádek dělá zase pořádek. Pokud lidé uvidí, že se nikde neválí odpadky, také je tolik nebudou 

vyhazovat tam, kam nepatří. A v tom je největší přínos akce. Proto velká pochvala pro ty, kteří se i letos 

do úklidu pustili s námi. Děkujeme! 

Mgr. Jana Pavlů 

Čarodějnická stezka 

Probudili jsme se do pochmurného rána. To však neměnilo nic na tom, že jsme se všichni těšili na 

celodenní výlet. Středisko volného času Miroslav vytvořilo báječnou Čarodějnickou stezku, která nás 
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tento den čekala. Děti byly nedočkavé od té doby, co jsme jim krásnou novinu s paní učitelkami sdělily. 

Byla to pro všechny konečně změna mezi školní výukou a online vyučováním. 

Před školou na nás čekaly usměvavé tváře dětí, kterým zářily oči radostí. Vydali jsme se směr SVČ, kde 

nás přivítaly dvě čarodějnice - Eufrozína s kamarádkou. Malinko nás postrašily, ale protože už jsme 

prvňáci, tak jsme se báli jen trochu. Čarodějnice nám rozdaly tajemný lístek, který jsme po cestě museli 

rozluštit. Přečetli jsme si záhadu o čarodějnici Eufrozíně a pavouku Utrhnožkovi a vydali jsme se plnit 

zadané úkoly, které byly na vyznačené trase. Úkolem bylo zjistit tajemná slovíčka, která se ukrývala v 

tajence. Některé úkoly byly těžké a některé nás i naopak rozesmály. A jak to tak bývá, první svačinku 

jsme snědli hned za městem. Trasa pokračovala do polí, kde se nám otevřel nádherný výhled na celé 

širé okolí. Počasí se umoudřilo, sluníčko svítilo a nebe bylo bez mráčků. Děti běžely od stanoviště ke 

stanovišti a s velkým nadšením plnily nelehké úkoly. Musely rozplétat zaklínadla, hledat cestu, 

rozlišovat rostlinky, skákat, zkusily si říct svoje jméno s vypláznutým jazykem a spoustu dalšího. Vše 

se jim podařilo úspěšně splnit.  

Než jsme všichni došli do cíle, dali jsme si velkou svačinku na rozkvetlé louce plné pampelišek. V cíli 

na nás opět čekaly Čarodějnice, a protože jsme rozluštili záhadu, kam se čarodějnice Eufrozína chystá, 

měly pro nás připravenou malinkatou odměnu, která všem udělala radost. Záhadná slovíčka totiž zněla 

,,Filipojakubská noc” - noc je od pradávna spojována s tajemnou silou a slétají se na ni čarodějnice ze 

všech koutů světa. 

Celý výlet jsme si neskutečně užili. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, protože tohle malé 

dobrodružství jsme si už všichni opravdu zasloužili. 

Mgr. Bc. Ivana Klímová 

16. Exkurze 

Výlet do KOVO ZOO 

Nevšední zážitek, inspirace a hromada netradičních výrobků. To vše na jednom místě. K tomu pěkné 

počasí a super nálada už při srazu před školou. O školní výlet jsme kvůli COVIDU přišli, ale o tenhle 

jsme bojovali do poslední chvíle. A nelitovali jsme. KOVOZOO ve Starém Městě je jedinečná kovová 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/vylet-do-kovo-zoo/
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zoo, která vznikla 21. 4. 2012 a nachází se v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného 

areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Cílem KOVOZOO je ukázat malým 

i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen 

krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. KOVOZOO obývají zvířata v životní velikosti vyrobená z 

kovového šrotu. Celkem je jich již více než 250 a svou dokonalostí a propracovaností překvapí 

nejednoho návštěvníka. V areálu se nachází rozhledna maják Šrotík, loď Naděje, letoun L-610, 

vyhlídkové lávky, Porodnice KOVOZOO, muzeum zemědělství, muzeum veteránů a nespočet dalších 

exponátů průmyslové a zemědělské techniky. KOVOZOO je místo pro zábavu, inspiraci, odpočinek 

a ekologickou osvětu. Každý si zde najde to své. 

Moc děkujeme vedení SVČ, ale především p. Horákové, která nám domluvila tak skvělý výlet. Všichni 

jsme si výlet užili a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat. O tom svědčí i nádherné ilustrace všech 

účastníků. Několik jich najdete, spolu s fotografiemi, ve fotogalerii škody. Určitě se podívejte. Možná 

inspirují k výletu i Vás. 

Mgr. Jana Pavlů a žáci 3. B 

17. Předmětové soutěže 

Matematické soutěže 

Matematická „Lískulka“ 

V pondělí, 7. prosince 2020, se naši malí matematici z 3. A a 3. B zapojili do matematické 

soutěže „Lískulka“, kterou tradičně organizuje ZŠ Vedrovice. Na 3 reprezentanty z naší školy 

čekaly logické úkoly nejen k výpočtu, ale především k zamyšlení. Zadání úloh k nám dorazilo 

elektronickou poštou, žáci během výuky nerušeně vypočítali mnohdy krkolomné úkoly, které 

jsme pak zpět zaslali k celkovému vyhodnocení. 

Soutěžící mohli získat maximálně 66 bodů. 

1. Vojtěch TOUFAR získal 62 bodů. 

2. Matouš BEZDĚK získal 44 bodů. 

3. Sára STAŠKOVÁ získala 38 bodů. 

Všem zúčastněným řešitelům moc gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Pavlů 

Školní kolo soutěže Matematický klokan – listopad 2020 

Z důvodu jarního uzavření škol se tato oblíbená matematická soutěž nekonala v březnu, tak jak bylo 

v plánu, ale přesunula se až na podzim letošního školního roku. Žáci pracovali distančně a účastnili se 

takové kategorie, ke které náleželi ve školním roce 2019-2020. 

Letos se na naší škole se soutěže zúčastnilo 138 žáků 2. – 9. ročníku  ve čtyřech věkových 

kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 

KATEGORIE: Cvrček (2. – 4. ročník) – 72 řešitelů 

1. Stašková Sára, 3.B  a Lapešová Adéla, 4.A  – 78 b. 

2. Kvapil Petr, 4.B -  76 b. 

3. Škorpíková Gabriela, 3.B, Vrbová Denisa, 3.B, Toufar Vojtěch, 3.B – 73 b. 

KATEGORIE: Klokánek (5. – 6. ročník) -  22 řešitelů 

1. Benešová Lenka,  5.A a Dvořák Daniel, 6.A -  91b. 
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2. Klaková Martina, 6.B a Ševčík Matěj, 6.C  – 87 b. 

3. Jelínek Matěj. 5.A – 85 b. 

KATEGORIE: Benjamín (7. – 8. ročník) – 29 řešitelů 

1. Kubík Ondřej, 7.B  a Molnár David, 8.B  – 93 b. 

2. Nováková Natálie, 7.B – 90 b. 

3. Kudláček Jan, 8.C – 83 b. 

KATEGORIE: Kadet (9. ročník) – 15 řešitelů 

1. Plechatý Adam, 9.B – 68 b. 

2. Kacetlová Simona, 9.A - 67 b. 

3. Stašek Kryštof, 9.B, Jelínková Natálie, 9.A a Šmíd Šimon, 9.B -  56 b. 

Školní kolo soutěže Matematický klokan -  březen 2021 

Na naší škole se letos zúčastnilo 114 žáků 2. – 9. ročníku, úlohy řešili online. 

 

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 42 řešitelé 

 

1. Bezděk Matouš – 71b. -  3. A 

 

2. Formannová Tereza -  69b. -  3. A 

 

3. Jelínek Eliáš – 69b. -  3. A 

 

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 29 řešitelé 

 

1. Jelínek Matěj – 106b. -  5. A 

 

2. Hemžal Martin – 94b. -  5. A 

 

3. Benešová Lenka – 92b. – 5. A 

 

KATEGORIE: Benjamín (6. – 7. ročník) 25 řešitelů 

 

1. Dvořák Daniel – 79b. -  6. A 

 

2. Kubík Ondřej – 78b. – 7. B 

 

3. Kadlecová Sára – 76b. – 7. A 

 

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 18 řešitelů 

 

1. Demková Sára – 67b. – 9. A 

 

2. Molnár David -  60b. -  8. B 

 

3. Kinzlová Valentýna – 59b. -  8. B 
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Za vyučující matematiky Mgr. Jana Kadlecová 

18. Jiné aktivity školy 

Daruj, notebook! 

Naše škola využila nabídky a zapojila se do aktivity, DARUJ NOTEBOOK vyhlášené Červeným 

křížem. 

Hledáme dárce notebooků, chromebooků nebo tabletů pro žáky naší školy, kteří nemají možnost mít 

vlastní přístroj na distanční výuku. 

Používáme platformu Google G Suite, kdy je výuka vedena prostřednictvím Google Meet a Google 

Classroom. 

https://darujnotebook.cz/ 

Za nabídky předem děkujeme. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Podporujeme podnikavost a kreativitu našich dětí 

V letošním školním roce  se naše škola zapojila do  nového projektu s názvem "Implementace KAP 

JMK II", jehož součástí je také klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity. Projekt připravil 

Jihomoravský kraj, aktivitu koordinuje Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání a bude 

probíhat v období 2020 -2023. Projekt navazuje na projekty KaPoDaV a Polygram realizované v letech 

2017 - 2020. 

 
Cílem výchovy k podnikavosti je podnikavý absolvent školy, který během školní docházky natrénoval 

a osvojil si dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také 

nazývané soft skills) – sociální a komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy, stanovit si cíle, 

přijímat roli a spolupracovat v týmu lidí, přehodnocovat zvolené postupy. Byli bychom rádi, kdybychom 

tento cíl mohli naplnit a připravit naše žáky pro život, třeba i výběrem programu k podpoře podnikavosti, 

které nám jsou nabízeny. 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/daruj-notebook/
https://darujnotebook.cz/
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Součástí je i studium P- koordinátorů, kterými se za naši školu staly Mgr. Radka Holcrová a Mgr. Jana 

Pavlů. 

V rámci projektu jsme se zapojili do jednodenního výukového programu- tematického dne s využitím 

PC aplikace k finanční gramotnosti- Dr. Zdědil a pan Zdražil. Žáci 9. ročníku v simulované aktivitě 

mohli prožít několik měsíců v roli člena domácnosti. Proškolené p. uč. provázely studenty touto “hrou” 

a podněcovaly je ke kreativním nápadům, které ovlivní finanční výsledky jejich domácnosti. 

Mgr. Radka Holcrová  

BOVYS (ovoce, zelenina a mléko do škol) 

Školní projekty EU a ČR “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy 

dětí probíhaly i v letošním školním roce, i když v poněkud upraveném režimu. 

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, 

tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by 

mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Mléčné výrobky jsou zastoupeny v podobě 

neochuceného mléka, jogurtů v bio kvalitě či termizovaných sýrů. 

Poslední zvonění žáků 9. ročníku 
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V pátek 25. 6. 2021 byli na naší slavnostně vyřazeni žáci 9. A a 9. B třídy, kteří povinnou školní 

docházku absolvovali v letech 2012-2021. Rozloučili jsme se i se žáky 5. a 7. ročníku, kteří odcházejí 

na víceletá gymnázia 

Do budoucího života jim přejeme mnoho úspěchů v budoucím studiu, uspokojující práci a naplněný 

život. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Poděkování sponzorům 

Jsme rádi, že nás i letos významně podpořili někteří sponzoři, kteří se podílejí na zlepšování materiálních 

podmínek školy. Věřím, že nám zůstanou nakloněni i v příštím roce, a touto cestou jim děkuji. 

Poděkování patří: 

Ludmila Janíčková – Generali Česká pojišťovna Roman Vlček – Texapo 

Notebooky pro distanční výuku získané jako dar - 7 kusů. 

Ještě jednou moc děkujeme! 

Mgr. Jana Kadlecová 

19. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/21 neproběhla na naší škole kontrola ČŠI. 

Mgr. Jana Kadlecová 

20. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní škola hospodaří s prostředky krajského úřadu, městského úřadu a s prostředky z doplňkové 

činnosti. Údaje za kalendářní rok 2020 jsou uvedeny v přílohách číslo 1 – 4. 

Vypracovala Bc. Jakubcová Jitka 
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21. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Ve školním roce 2020/21 nebyla škola zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

22. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech fin. z cizích 

zdrojů 
 

 

Šablony II - Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Díky této dotaci 

může na naší škole pracovat kariérový poradce, pedagogové se zúčastnili vzdělávacích kurzů a ve 

školním roce 2019_20 a 2020_21, byly otevřeny kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, byla využívaná ICT technika ve vzdělávání, byly pořádány projektové dny 

ve škole i mimo školu za účasti odborníka z praxe. Byla zapojena i školní družina, ve které byly také 

kluby pro účastníky ŠD, projektové dny v ŠD i mimo ŠD, opět za účasti odborníka z praxe. 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - SYPO zaměřený na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Implementace KAP JMK II  - aktivity se vztahují k podpoře rozvoje spolupráce středních a základních 

škol 

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů - cílem kolegiální podpory je 

osobnostní i profesní rozvoj pedagogů praktickou formou vzájemného sdílení. 

Sport ve školách - sportovní kroužky pro žáky ve školní družině 

O2 chytrá škola - školení pro žáky, rodiče a pedagogy na téma bezpečnosti na internetu 

Šablony III -  Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Díky této dotaci budou ve školním roce 2021_22 a 2022_23 otevřeny kroužky doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem a bude využívaná ICT technika ve vzdělávání. 

Od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme v rámci projektu „Obědy pro děti“ získali 

finanční prostředky na obědy pro 56 našich žáků. 

Mgr. Jana Kadlecová 

23. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 

Spolupráce s odborovou organizací, zřizovatelem, sdružením rodičů a Školskou radou je každoročně 

velmi dobrá. 

Sdružení rodičů nám poskytlo prostředky na nákup dárků pro žáky 5. a 9. ročníku k ukončení školního 

roku a školní docházky. 

Město Miroslav poskytlo prostředky na provoz školy, školní nábytek, elektrický kotel, elektrickou pánev 

a dvě myčky nádobí do školní jídelny. Byla realizována čtvrtá etapa výměny osvětlení ve všech 

prostorách budovy II. Byla vybudována přípravná třída,  nová šatna včetně vybavení a přemístěna herna 

na budově II. 
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SMM Miroslav provedla opravy v 1. a  2. patře budovy I a úpravy na školním dvoře. 

Všem partnerům je potřeba poděkovat za maximální vstřícnost, díky níž může naše škola zodpovědně 

plnit úkoly dané výchovou a vzděláním našich žáků. 

V Miroslavi dne 14. října 2021 (razítko) 
  

Mgr. Jana Kadlecová  

ředitelka školy 
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24. Přílohy 

Příloha č. 1 – hospodaření školy 

 Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 49438000 

 Schválený rozpočet 2020     

    

Rozpočet 
schválený 

2020 

Poslední 
upravený 
rozpočet k 
31.12. 2020 

Skutečnost 
hlavní 

činnost k 
31.12.2020 

Skutečnost 
vedlejší 

činnost k 
31.12.2020 

  Výnosy celkem 36 393 100,00 
42 809 
000,00 41 382 791,06 1 425 485,00 

602 Výnosy  z prodeje služeb - stravné žáci 2 050 000,00 1 357 800,00 1 357 764,25   

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné HČ 1 724 600,00 1 403 200,00   1 403 111,02 

602 Výnosy z prodeje služeb - ostatní   300,00 250,21   

602 Výnosy z prodeje služeb - školné  95 000,00 89 700,00 89 670,00   

604 Výnosy z prodaného zboží   2 900,00 2 847,80   

648 Čerpání fondů (dary)   116 700,00 116 632,32   

648 Čerpání fondů ( rezervní fond)   193 700,00 193 550,01   

649 Ostatní výnosy - přeplatek energií   89 600,00 67 127,55 22 373,98 

649 Ostatní výnosy - respirátory   31 900,00 31 842,30   

662 Úroky 1 100,00 1 400,00 1 308,60   

669 Ostatní finanční výnosy  0,00       

672 Příspěvek  zřizovatele provozní ZŠ 3 670 900,00 3 894 600,00 3 894 505,98   

672 Vratka příspěvku zřizovateli ZŠ   -223 700,00 -223 605,98   

672 Příspěvek zřizovatele provozní ŠJ 1 186 600,00 1 225 900,00 1 225 900,00   

672 Vratka příspěvku zřizovateli ŠJ   -28 400,00 -28 316,00   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33070"   45 600,00 45 600,00   

672 Provozní dotace - "33070"-vratka plavání   -43 400,00 -43 320,00   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33063" 1 377 000,00 729 700,00 729 610,82   

672 
Provozní dotace z jiných zdrojů - 
"33353"PC   568 300,00 568 232,98   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33353" 26 287 900,00 
33 353 
200,00 33 353 190,22   

            

  Náklady celkem 36 343 100,00 
42 772 
100,00 41 329 339,45 1 390 813,67 

501 Spotřeba materiálu ZŠ 480 100,00 382 900,00 382 810,09   

501 Spotřeba materiálu školné   42 900,00 42 863,13   

501 Spotřeba materiálu dar   4 500,00 4 441,00   

501 Spotřeba materiálu RF   67 700,00 67 600,01   

501 Spotřeba materiálu ŠJ 2 168 150,00 1 542 900,00 1 542 804,87   

501 Spotřeba materiálu HČ 750 000,00 509 200,00   509 107,95 

501 Spotřeba materiálu "33063" 889 800,00 93 600,00 93 596,03   

501 Spotřeba materiálu  "33353" 194 000,00 157 100,00 157 082,50   

502 Spotřeba energie ZŠ 1 050 000,00 998 000,00 949 726,39   

502 Spotřeba energie ŠJ 397 500,00 398 800,00 398 738,89   

502 Spotřeba energie HČ 135 000,00 132 600,00   132 512,98 

504 Prodané zboží   2 900,00 2 848,00   

511 Opravy a udržování ZŠ 334 000,00 381 900,00 381 847,26   

511 Opravy a udržování ŠJ 96 250,00 56 800,00 56 777,98   

511 Opravy a udržování HČ 25 000,00 19 000,00   18 925,99 

512 Cestovné  3 000,00 1 500,00 1 450,00   

512 Cestovné "33063"   6 100,00 6 056,00   

512 Cestovné  "33353" 62 000,00 30 600,00 30 502,00   



 

Stránka 47 z 52 

 

513 Náklady na reprezentaci 20 000,00 20 000,00 20 000,00   

518 Ostatní služby ZŠ 1 308 100,00 1 309 400,00 1 309 360,27   

518 Ostatní služby školné   12 800,00 12 707,39   

518 Ostatní služby dar   27 000,00 27 000,00   

518 Ostatní služby RF   87 000,00 87 000,00   

518 Ostatní služby ŠJ 180 900,00 157 600,00 157 505,22   

518 Ostatní služby HČ 58 000,00 37 300,00   37 201,84 

518 Ostatní služby "33063"   131 400,00 131 310,61   

518 Ostatní služby  "33353" 181 000,00 76 200,00 76 115,88   

518 Ostatní služby  "33353"PC   34 500,00 34 448,00   

518 Ostatní služby "33070"   2 300,00 2 280,00   

521 Mzdové náklady ZŠ MÚ 76 000,00 76 000,00 76 000,00   

521 Mzdové náklady ŠJ MÚ 24 000,00 24 000,00 24 000,00   

521 Mzdové náklady HČ 495 000,00 432 800,00   432 757,00 

521 Mzdové náklady "33063" 487 200,00 353 500,00 353 424,00   

521 Mzdové náklady  "33353" 18 812 200,00 
24 334 
300,00 24 334 285,00   

524 Zákonné sociální pojištění ZŠ MÚ 26 000,00 25 700,00 25 688,00   

524 Zákonné sociální pojištění HČ 167 900,00 143 000,00   142 933,00 

524 Zákonné sociální pojištění "33063"   9 800,00 9 760,00   

524 Zákonné sociální pojištění  "33353" 6 451 500,00 8 126 800,00 8 126 755,00   

525 Jiné sociální pojištění ZŠ MÚ 300,00 400,00 319,00   

525 Jiné sociální pojištění HČ 2 700,00 1 700,00   1 637,00 

525 Jiné sociální pojištění "33063"   200,00 121,00   

525 Jiné sociální pojištění  "33353" 75 300,00 101 200,00 101 121,00   

527 Zákonné sociální náklady - respirátory   31 900,00 31 842,30   

527 Zákonné sociální pojišětní ZŠ MÚ 1 500,00 1 600,00 1 520,00   

527 Zákonné sociální pojištění HČ 10 000,00 8 500,00   8 455,14 

527 Zákonné sociální pojištění "33063"   600,00 577,48   

527 Zákonné sociální pojištění  "33353" 377 300,00 480 900,00 480 861,14   

528 Jiné sociální pojištění  "33353" 87 600,00 0,00     

549 Ostatní náklady ZŠ 92 000,00 102 900,00 102 832,00   

549 Ostatní náklady z RF    26 100,00 26 100,00   

549 Ostatní náklady rozpuštění DPH   163 700,00 163 610,14   

549 Ostatní náklady ŠJ 6 000,00 5 900,00 5 832,00   

549 Ostatní náklady HČ   65 000,00   64 921,39 

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ 41 700,00 41 700,00 41 628,00   

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ 24 700,00 24 800,00 24 708,00   

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ 73 900,00 74 000,00 73 968,00   

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ (pánev+sporák) 42 000,00 13 700,00 13 680,00   

558 Náklady z DHIM ZŠ MÚ 376 000,00 375 500,00 375 445,00   

558 Náklady z DHIM školné   33 800,00 33 728,05   

558 Náklady z DHIM dar   85 200,00 85 191,32   

558 Náklady z DHIM RF   12 900,00 12 850,00   

558 Náklady z DHIM ŠJ MÚ 181 500,00 111 700,00 111 603,12   

558 Náklady z DHIM HČ 31 000,00 42 400,00   42 361,38 

558 Náklady z DHIM "33063"   134 800,00 134 765,70   

558 Náklady z DHIM "33353" 47 000,00 46 800,00 46 472,68   

558 Náklady z DHIM "33353"PC   533 800,00 533 780,00   

572 Náklady-odvod do rozpočtu zřizovatele         

            

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 50 000,00   53 451,61 34 671,33 

            

  Investiční příspěvek zřizovatele     251 000,00   
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  Elektrická pánev BERTOS E/I+RM 165 000,00       

  Plnynový sporák BERTOS 86 000,00       

Příloha č. 2 – vyhodnocení rozpočtu fondového hospodaření 

                                                               ( tis)               ( tis  )               (v Kč) 
 

  

Rozpočet 
Schválený 2020 

 

Poslední 
upravený  
rozpočet  

k 31.12.2020 
 

Skutečnost 
k 31.12.2020 

 
 

411-Fond odměn     

Stav k 1.1. 26   1        581,67 

Příděl ze zisku 30 50 50  000,00 

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 

 
56 

 
50 

 
50 581,67 

Překročení prostředků na platy    

Odměny zaměstnancům 30    

Použití fondu celkem 30    

Zůstatek fondů   50 581,67 

413-Rezervní fond    50 581,67 

Stav k 1.1. 286  286 285 620,25 

Příděl ze zisku 50   72   71 963,41 

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 336 358 357 583,66 

Úhrada ztráty    

Převod do investičního fondu    

Úhrada sankcí    

Ostatní   194  193 550,01 

Použití fondu celkem  194 193 550,01 

Zůstatek fondů  164 164 033,65 

414-Rezervní fond     

Stav k 1.1. 5             59,00 

Peněžní dary  120  119 633,00 

Převod z EF    

Zdroje fondu celkem 5 120  119 633,00  

Použití peněžních darů  117 116 632,32 

Použití EF    

Ostatní 5   

Použití fondu celkem 0 117 116 632,32 

Zůstatek fondů 
 3  3 059,00 

 

416-Investiční fond    

Stav k 1.1. 31 24   24 310,00 

Příděl z odpisů 182 154 153 984,00  

Investiční příspěvek od zřizovatele 251 251 251 000,00 
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Příděl z rezervního fondu    

Výnosy z prodeje majetku (jen se 
souhlasem zřizovatele) 

   

Dary k investičním účelům    

Zdroje fondu celkem 464 429 404 984,00 

Pořízení dlouhodobého majetku 251 246 246 138,00 

Rekonstrukce, modernizace    

Opravy, údržba    

Odvod do rozpočtu zřizovatele 182 154 153 984,00 

Ostatní    

Použití fondu celkem 433 400 400 122,00, 

Zůstatek fondů  29 29 172,00 

Příloha č. 3 – komentář k čerpání rozpočtu k m31.12.2020 

Komentář k jednotlivým nákladovým účtům  

501 Spotřeba materiálu ZŠ  

Roušky, desinfekce, bezkontaktní teploměry, vsuvky, ovladače, baterie, hadice, plováky na 

WC, redukce, mýdlenky, zástrčky, propojovací kabely, čisticí prostředky, papíry a tonery do 

tiskáren a kopírek, tiskopisy, papírové ručníky na toalety, baterie, regulátor na plyn, sáčky do 

vysavače, náhradní mopy a tyče k mopům na úklid, lepidla, rychlospojky, konektory, benzin na 

sekání trávy, náhradní náplně pro tabulové popisovač, všeobecný materiál k běžnému provozu, 

vybavení lékárniček do všech budov a kabinetů, laminovací fólie, knihy k účetnictví a odborná 

literatura, nabíječka, žárovky, kancelářské potřeby. 

501 Spotřeba materiálu ŠJ 

Misky, talíře, naběračky, tácky, příbory, hrnce, skleničky, protiskluzová deska - (inventář), 

všeobecný materiál k běžnému provozu, benzín na rozvoz obědů, nákup potravin, čisticí 

prostředky, kartuše do myčky, odborná literatura. 

501 Spotřeba materiálu dary 

odměny žákům, vybavení všech prvních ročníků vodovými barvami,  

501 Spotřeba materiálu ŠD 

Knihy, dekorace, kancelářské potřeby, licence, odborná literatura, výtvarné pomůcky a potřeby, 

hry, tonery. 

501 Spotřeba materiálu JMK MŠMT 

 Knihy, učební pomůcky, metodické pomůcky. 

________________________________________________________________________ 

502 Spotřeba energií ZŠ+ŠJ 

Energie –elektřiny, plynu, vody dle zálohových plateb a měsíčního vyúčtování. 
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________________________________________________________________________ 

511 Opravy a udržování ZŠ 

Opravy – hromosvodů, kopírek, tiskáren, opravy a profylace datových projektorů, malířské 

práce na budově 1. a 2., oprava dveří (11 ks) na budově I v přízemí, oprava okna, oprava 

čerpadel do kotelny, oprava a výměna jističů a prodlužovacího přívodu elektroinstalace, oprava 

svodového systému – práce klempířské. 

________________________________________________________________________ 

511 Opravy a udržování ŠJ 

Práce servisního technika – odpojení a připojení plynového kotle, oprava konvektomatu, oprava 

řezačky na maso, oprava vozíku na převoz, oprava robotu, práce malířské, oprava digestoře, 

oprava elektroinstalace, oprava topného tělesa. 

________________________________________________________________________ 

512 Cestovné ZŠ 

 Cestovné z MÚ – na školení pro správní zaměstnance.  

512 Cestovné „33353“ 

Cestovné – hrazeno z MŠMT (ONIV), na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

________________________________________________________________________ 

518 Ostatní služby ZŠ 

Poplatky bance, služby poštovní, správa LAN a pracovních stanic, školení správních 

zaměstnanců – BOZP, služby účetní, (výkazy), hovorné všechny budovy, internet, práce 

sklenářské, pronájem tělocvičny, upgrade programů Vema, licence BOZP,  licence programu 

na účetnictví POHODA, webhostingové služby, revize hlásiče v šatnách, sběrná schránka 

elektronické pošty, cloudové služby programu Bakalář, kartotéka MIKÁČ,služby v oblasti 

počítačových technologií, služby pověřence pro ochranu osobních údajů, revize elektrických 

přenosných přístrojů, revize tělovýchovného nářadí a zařízení, zpracování dokumentace 

interiéru zaměření a návrh mobiliáře, velká revize elektroinstalace ( 1x za 3 roky), revize 

hasicích přístrojů, revize hromosvodů, revize plynového zařízení, vývoz jímky, plavání - 

pronájem bazénu (1.pololetí), vývoz popelnic, kominické práce, zpracování dokumentace 

interiéru tříd. 

518 Ostatní služby ŠJ 

Hovorné, čištění kanalizace v ŠJ (vývoz lapolu), nájemné v DPS a mateřské škole, služby 

účetní – výkazy DPH, upgrade- programu pro provoz stravy -  VIS, servisní a licenční smlouva 

na software + rozšíření software, školení vedoucí a kuchařek, servis myčky, práce servisního 

technika na pánev, vývoz popelnic. 

________________________________________________________________________ 
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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 majetku bez budov, povinné ručení na auto (rozvoz obědů), poplatek za nedodržení 

odběru zboží od ZPS, 

________________________________________________________________________ 

551 Odpisy v ŠJ 

Odpisy - konvektomat, varný kotel, myčka, pánev, sporák ( viz. plán odpisů) 

Odpisy vráceny do rozpočtu města. 

________________________________________________________________________ 

558 Náklady z DDHM ZŠ 

Espresso JURA, tiskárna, korkové tabule, židle, nábytek do kabinetu českého jazyka, nábytek 

do školní družiny, nábytek do ředitelny, křovinořez, elektrický bojler, nové kuchyňky do 

kabinetu českého jazyka a sborovny 1. stupně. 

558 Náklady z DDHM ŠJ 

Zatavovací stroj, nářezák, pracovní stoly, sprcha tlaková, kráječ knedlíků, krájecí deska, filtry 

do digestoře, plechy nerezové, nástěnná nerezová skříňky, pohonná jednotka k robotu, nástavec 

mixovací. 

558 Náklady z DDHM ŠD 

Lavičky do školní družiny, mobily. 

558 Náklady z DDHM dary 

Dataprojektor, drumbeny, zahradní domky, realizace preventivních programů. 

558 Náklady z DDHM MŠMT 

Interaktivní tabule, ozvučení 

558 Náklady z DDHM MŠMT 33353PC 
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Accer Chromebook, stlusy. 

558 Náklady z DDHM 33063 

Accer Chromebook, nabíječky, hry, učební pomůcky. 

Vypracovala: Jana Málková 05.03.2021 

Příloha č. 4 – Rozbor vývoje majetku 2020 

Rozbor vývoje majetku 2020 
 

pořízen  DHIM z MŠMT ONIV v částce 581 542,68 Kč (pomůcky k realizaci distanční on-line výuky) 

 

                             DHIM z vlastních zdrojů (ŠD) v částce 5 748,00 Kč (4 ks monitorů, kompres na 

míče, mikrovlnná trouba, schůdky). 

 

                                DHIM z darů (sdružení rodičů, sponzoři) v částce 109 941,32 Kč (dataprojektor, 

domečky do ŠD, koberec do ŠD, drumbeny, Malé třídní balení pomůcek metody ABAKU) ). 

 

                                  DHIM z projektu Šablony II v částce 144 594,70 Kč (učební pomůcky pro 

1.stupeň -10 ks ACER chrombook, nabíječka na chrombook, pomůcky pro matematický kroužek a 

kroužek školní družiny. 

 

                                 DHIM z RF (rezervního fondu) -  v částce 12 850,00 Kč (mlhovač s baterií). 

 

                                  DHIM ZŠ– město v částce 347 634,01 Kč (tabule, kancelářská židle, interiérová 

roleta, tiskárna, stroj na kávu, křovinořez, skříňka na klíče, lavičky do ŠD, školní nábytek a kuchyňka 

do kabinetu ČJ, kuchyňka na 1. stupeň nábytek do školní družiny, magnetická tabule, elektrický 

bojler, bezkontaktní teploměry, sušák na výkresy, lékárničky) 

 

                             DHIM ŠJ– město v částce 153 663,95 Kč (zatavovací stroj, filtry do digestoře, 

nářezový stroj, mycí stůl (2ks), pracovní stůl nerezový (2), sprcha tlaková, nerezová podestavba pod 

Termoport, kráječ knedlíků, krájecí deska, plech nerezový na zeď, nástěnná skříňka otevřená 

nerezová, pohonná jednotka, nástavec mixovací.  

 

DHIM byl vyřazen v částce 474 057,62 Kč, z podrozvahy 129 635,79 Kč, DHM v částce 

361 074,00 Kč dle seznamu návrhu vyřazení a schválení radou. 

 

Příspěvek města na pořízení do školní jídelny 

Elektrický sporák  v částce  87 132,00 Kč  

Elektrická pánev  v částce  159 006,00 Kč 

Mgr. Jana Kadlecová 

Ředitelka školy 


