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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 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Kadlecová 

Telefon: 515 333 123 
E-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz 

Www stránky: www.zsmiroslav.cz 

Přehled oborů vzdělávání 

Název zvoleného vzdělávacího programu V ročníku 

79-01-C/01 1. – 9 

79-01-B/01 1. – 10. 

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Věkové složení učitelů k 30. 6. 2020 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 1 17 

nad 50 let 3 17 

Celkem 4 36 

Rodičovská dovolená 0 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 speciální 

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. 2020 

Fyzické osoby 9 

Přehled o zaměstnancích školy dle pracovního zařazení k 30. 6. 2019 

Celkem  57 

ženy 51 

http://www.zsmiroslav.cz/
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Řídící pracovníci (ředitel školy) 1 

Učitelé (VŠ) 32 

Techničtí, pedagogičtí pracovníci (SŠ) (*) 10 

Provozní pracovníci  14 

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 a L. Škutové 

Přehled o dosaženém vzdělání zaměstnanců školy k 30. 6. 2020 
 

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 

Střední s maturitou (odborné i 

všeobecné) 
12 0 12 

Vysokoškolské  33 4 29 

Úhrnem 57 6 51 

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis žáků do prvního ročníku 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Miroslav jsme v letošním roce realizovali elektronicky, rodiče mohli své 

děti zapsat od 1. 3. do 31. 3. na https://zsmiroslav.zapisdoprvni.cz/. a následně nám potom zaslat do 10. 

dubna vyplněnou žádost o přijetí či odklad. Zápis tedy letos proběhl bez přítomnosti dětí. Musíme být 
trpěliví, čekat, jak se bude situace dále vyvíjet a věřit, že k 1. září slavnostně zahájíme nový školní rok.  

K zápisu se dostavilo 53 dětí, z toho 5 po odkladu školní docházky a jedno dítě pětileté. Přijato bylo 

celkem 49 dětí, rodiče čtyř dětí požádali o odklad školní docházky.  

Mgr. Jana Kadlecová 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Počet tříd a počet žáků k 30. 6. 2020 

Školní rok  

2019/20 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 11 5 194 17,64 

2. stupeň 9 4 202 (*) 22,44 

Celkem 20 x 396 19,80 

*) 7. r. K. Augustin, 8. r. K. Formanová a D. Pilipenko, plní školní docházku v zahraničí. 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 31. 8. 2020 (po opravných zkouškách) 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospěl Opakují 

1. 26 25 1 0 0 

2.  37 35 1 1 1 

3. 45 40 5 0 0 

4. 38 21 17 0 0 

5. 48 33 14 1 1 

https://zsmiroslav.zapisdoprvni.cz/
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Celkem 194 154 38 2 2 

6.  45 35 10 0 0 

7.  62 34 28 0 0 

8.  41 18 23 0 0 

9. 54 17 37 0 0 

Celkem za II. stupeň 202 104 98 0 0 

Celkem za školu 396 258 136 2 2 

Snížený stupeň z chování za II. pololetí 20119/20 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: 

Celkový počet neomluvených hodin na škole za celý školní rok: 37 hodin, průměr 

na jednoho žáka: 0,09 hodiny. 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Čtenářská gramotnost 3 

Gramatika na I. stupni 2 

Matematika na I. stupni, matematická gramotnost 6 

AV MEDIA, VÝUKA přírodovědných předmětů 6 

Profesní vyhoření 1 

Školení metodiků prevence 1 

Finanční gramotnost 1 

ICT metodika 2 

Informační gramotnost 2 

Školní poradenské pracoviště 1 

Jak mít úspěch v hodinách 1 

Plnohodnotná výuka na dálku 1 

Myšlenkové mapy 1 

Projekt PolyGram, konference 2 

Prevence rizikového chování 1 

Právní předpisy v činnosti školy, efektivní řízení školy 6 

Šablony III 5 

Environmentální výchova, LIPKA Brno 2 

Voda pro Jihomoravský kraj 1 

Semináře, konference pro učitele anglického jazyka 2 

Aktiv výchovných poradců 1 

Metodická podpora pro práci ve školní družině 2 
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Metodika dopravní výchovy pro školní družinu 2 

AMOS soubor vzdělávacích materiálů pro 3 

NP Podyjí 1 

Žáci se SVP, inkluze 6 

Matematika pro nadané děti 1 

Nové metody výuky o holocaustu 1 

Dopravní výchova  1 

Učitelská konference 3 

Online výuka 2 

Chytrá škola, kvízy, testy 2 

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti (MAP) 4 

Jak podpořit zájem o přírodovědné vzdělání (MAP) 3 

Systém školství v Norsku 1 

6. Metodické sdružení a předmětové komise 

Metodické sdružení prvního stupně školy 

Ve školním roce 2019/2020 se konalo celkem 7 schůzek MS. Z toho jedna schůzka proběhla v době 

distanční výuky formou videokonference. 

Kromě plnění bodů, vycházejících z celoročního plánu MS, se průběžně řešila aktuální témata a byly 
vypracovány nové tematické plány za jednotlivé ročníky. 

Vedle již zavedené recitační soutěže se podařilo uspořádat novou soutěž pěveckou. 

Mnohé plánované akce však musely být zrušeny vzhledem k okolnostem, které nám COVID-19 
přichystal. Některé pouze změnily svoji formu, jako například zápis dětí do prvních ročníků, který 

proběhl na naší škole poprvé pouze elektronickou cestou. 

I když byla škola uzavřena kvůli epidemii koronaviru, učitelky 1. stupně byly díky moderním 
technologiím v neustálém kontaktu se svými žáky. Po květnovém návratu do školních lavic se tedy 

mohlo navázat na distanční výuku, splnit tak stanovené výukové plány a vyhodnotit školní rok jako 

zdařilý. 

Mgr. Irena Náhlíková 

Metodické sdružení speciálních tříd 

Od letošního školního roku se učitelky a asistentky speciálních tříd scházejí samostatně na svém 
metodickém sdružení. Pouze v případě organizování společných školních akcí, jako je např. Recitační 

soutěž, Podzimní výstava a další, se radíme v rámci celého 1. stupně společně. 

Scházíme se pravidelně 1krát za měsíc vždy v podělí ve 14 hodin. Vzhledem ke „korona „volnu“ se 

v tomto školním roce konalo pouze 6 schůzek. Spolu jsme řešily nejen problémy v obou speciálních 

třídách, prospěch a chování našich žáků, ale především společné aktivity pro děti a nové možnosti 
aktivního zapojení všech do vzdělávání hendikepovaných žáků. V příštím školním roce v tom budeme 

určitě pokračovat. 

Mgr. Miloslava Růžičková 

7. Školní poradenské pracoviště 

I v tomto školním roce ŠPP pracovalo jako metodická i praktická podpora žáků, jejich rodičů a pedagogů 
ZŠ Miroslav. Prioritním cílem pro tento školní rok bylo metodické vedení pedagogů a tím zkvalitnění 
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vzdělávacích potřeb žáků s PO. Tento cíl se snažilo naplňovat celé poradenské pracoviště, které se 

rozrostlo o Bc. Karin Boháčová, pracující nově na pozici metodika primární prevence. Jednotlivé oblasti 

činností pak spadaly pod konkrétní členy ŠPP. Oblast vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
obtížemi a především s přímou práci s  těmito žáky byla i letos doménou speciálních pedagogů Mgr. M. 

Růžičkové a Mgr. O. Široké. Oblast práce s žáky nadanými a s žáky s neprospěchem koordinovala Mgr. 

L. Biberlová. Oblast problémů s neomluvenou docházkou a vysokou omluvenou absencí má na starost. 
Mgr. L. Biberlová a Bc. K. Boháčová stejně tak jako oblast prevence rizikových oblastí chování. Bc. K. 

Boháčová zastřešovala i kariérové poradenství. Z těchto oblastí pak během školního roku vyplývalo 

úkolů a aktivit, které byly plněny jednotlivými členy ŠPP. ŠPP se scházelo v pravidelných schůzkách 

jedenkrát za měsíc a řešilo aktuální problémy i plánování akcí v rámci školního roku, jejich koordinaci 
s pedagogickým sborem, školním parlamentem i rodičovskou veřejností. Do kompetence ŠPP patří též 

úzká spolupráce se všemi PPP a SPC v Brně a Znojmě, OSPOD Moravský Krumlov a SVP 

v Moravském Krumlově A ve Znojmě. Prioritně na prvním místě zůstává řešení problémů žáků 
a podpůrnými opatřeními. Tito žáci navštěvují všechny ročníky napříč naší školou. Spolupráce na linii 

vyučující, pedagogická poradna či speciální pedagogické centrum, rodič a žák je ze naprosto nutná a je 

základem úspěchu žáků při vzdělávání. V rámci výuky žáků s PO v tomto školním roce fungovalo 14 

hodin předmětů speciální pedagogické péče, které byly vedeny speciálními pedagožkami naší školy a  tří 
hodiny pedagogické intervence mimo vyučování. I na práci ŠPP se v závěru školního roku projevila 

opatření z důvodu onemocnění Covid-19, některé naplánované aktivity se nemohly uskutečnit a ŠPP je 

chce realizovat v následujícím školním roce. 

Mgr. Lenka Biberlová 

Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu 

Pro školní rok 2019/2020 jsme si stanovili tyto cíle: 

pokračovat ve zkvalitňování mezilidských vztahů, budování pozitivního klima ve škole 

preferovat zdravý životní styl 

pracovat se závislostí dětí na sociálních sítích 
Dané se nám ve větší míře podařilo naplnit.  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 během měsíce října účastnily preventivních programů: Třetí a pátý ročník – Šikana 

a čtvrtý ročník – Kouření. Žáci 2. ročníku se účastnili besedy s hasiči z Rakšic. Beseda měla mít 

pokračování, které bylo plánováno na polovinu března, ale vzhledem k dané situaci – COVID 19, se 
akce nekonala.  Tuto akci však považujeme za velmi zdařilou a chceme v ní pokračovat i v následujících 

letech. 

Pro žáky II. stupně byly zorganizovány tyto preventivní programy: 
Pro žáky 6. ročníku byly připraveny hned v září adaptační dny. Zúčastnili se také besedy Právní vědomí 

I. Žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy Právní vědomí II. 

Žáci I. i II. stupně se zúčastnili, jako každý rok, preventivního programu - Světla a stíny světa aneb Dny 
pro lidská práva. Za velmi zdařilou akci považujeme program Revolution Train, kterého se zúčastnili 

žáci 6. 7. a 8. ročníků. Jsme velmi vděčni za příležitost, kterou jsme dostali a mohli jsme se zúčastnit. 

Velmi zajímavý byl volně navazující program – To je zákon, kámo, který jsme již nestihli realizovat u 

dvou tříd, protože školy byly uzavřeny z důvodu šíření COVID 19. Doufáme však, že se k tomuto 
programu budeme moci vrátit v příštím školním roce. 

V příštím roce se chystáme velmi úzce spolupracovat s organizací – Nebuď oběť. 

Pedagogický sbor bude seznámen podrobněji v rámci školení se základními riziky internetu 
a komunikačních technologií, jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd. Kurz 

účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy 

kyberšikanovaného 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 bude i předmětem besedy pro rodiče. 

S organizací Nebuď oběť, jsme již spolupracovali a máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Na realizaci 

všech programů se budou podílet lektoři této organizace. V rámci spolupráce máme také v plánu 
zorganizovat projektový den, kde budou hlavní roli plnit naše deváté ročníky a ožehavým tématem bude 
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samozřejmě rizika internetu a komunikačních technologií. 

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

osvojení si slušného chování vůči dospělým i mezi vrstevníky. 
V programech podobného zaměření budeme pokračovat i v dalších letech. 

Bc. Karin Boháčová 

Hodnocení činnosti kariérového poradce ve školním roce 2019 - 2020 

Žáci osmých ročníků letos navštívili „burzu škol“, která se konala na základní škole V. Menšíka 

v Ivančicích. Tato akce byla velmi zdařilá, žáci, kteří budou příštím rokem opouštět naší školu, si mohli 

udělat lepší představu o svém budoucím vzdělávání, ať už na střední škole anebo v učebním oboru. Žáci 
devátých ročníku navštívili akci Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání na Výstavišti v Brně, kde si 

mohli vybírat z velkého množství nabízených středních škol, odborných škol, učilišť atd. Obě akce 

bychom chtěli zorganizovat i v příštím školním roce. 

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

poradcem a kariérovým poradcem. 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. 

 Přihlášky jsou doplněné o přílohy, což je ověřená kopie výstupního hodnocení. K přihlášce dokládáme 
také záznamy o úspěších v okresních a krajských kolech olympiád. 

Kariérový poradce nabízel rodičům i 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. Dále organizoval pro žáky exkurze v rámci programu 
PolyGram, kde si mohli žáci vyzkoušet možné potenciální povolání automechanika, kováře apod. Celou 

situaci nám komplikovalo hromadné uzavření škol z důvodů COVI 19. I tak mohla být naše škola ve 

spojení alespoň online pomocí meetů, které mohli naši vycházející žáci či rodiče vycházejících žáků 
využít ke konzultacím ohledně informací k následnému období po ukončení základní školní docházky. 

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.  

Bc. Karin Boháčová 

Adaptační dny 

   
 

Jako každoročně, tak i letošní rok, se na naší škole konaly adaptační dny. Těchto dní se jako tradičně 
zúčastnili žáci šestých ročníků. Zázemí pro konání adaptačních dní nám poskytlo Středisko volného 

času Miroslav, za což jim velmi děkujeme. Prima prostředí je základ a to jsme právě ve středisku volného 
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času našli. 

Adaptační dny proběhly ve středu 4.9 a ve čtvrtek 5.9 s třídami 6. A. a 6. B. společně s jejich třídními 

učiteli Jakubem Popelou, Markem Dostálem a paní asistentkou Irenou Málkovou. Záštitu těchto dní 
měly na starost paní zástupkyně Radka Holcrová a metodik prevence Karin Boháčová. 

Ráno jsme se sešli všichni pozitivně naladěni. Hlavním cílem adaptačního dne je stmelit kolektiv a více 

se poznat. Začali jsme představováním kdo má co rád, co rád dělá. Poté si děti vyzkoušely vyrobit vlastní 
webovou stránku, kde se měly prezentovat. Postupně každý představil někoho jiného pomocí jeho 

vlastní stránky. Děti byly velmi kreativní a výsledek byl zdárný. Všichni si své stránky vyvěsí ve třídě, 

aby se mohli stále lépe poznávat. 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, ale zvládli to a výsledek se jim zdařil. Nakonec všichni stáli přesně podle velikosti jako jeden muž. 

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. Dále jsme si 

zahráli na telepatii, děti se pokoušely myslet za celý kolektiv a docela se jim to dařilo. Následovala hra 

s právy a povinnostmi. Tato část děti trošičku uklidnila, musely tvořit vlastní povinnosti k daným 
právům. Výsledek si každá třída odnáší do třídy a bude se snažit těmito právy řídit a povinnosti 

dodržovat. 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 a jinými zapeklitými předměty. 

Za všechny Karin Boháčová 

Revolution Train 

Dne 19. 11. se naše šesté, sedmé a osmé třídy základní školy Miroslav zúčastnily projektu Revolution 

train.  I když jsme si předem načetli informace a něco jsme o něm věděli, tak realita byla proti tomu 

opravdu silným zážitkem. Projekt je založen na pravdivém příběhu, který se stal před osmnácti lety 
a působí na člověka velmi autenticky, především z důvodů jeho zpracování. 

Celá expozice se odehrává v šesti vagónech. Každý z nich je rozdělen na tři části – kinosál, výkladová 

část, výstavní prostor. To, co dělá Revolution train speciálním, je metoda 5D, která lidem umožňuje 
vnímat výstavu pomocí všech smyslových vjemů. 

Zhlédli jsme filmovou ukázku, na níž navazuje lektor dialogem a prohlídkou prostorů, které provází 

život drogově závislých. Všechna tato místa mají sloužit jako impulz a inspirace k pozitivním životním 

volbám pro nás studenty základních škol, ale i pro širší veřejnost. Většinou jsme hodně hluční a únavní, 
což se dělo také cestou na tento zajímavý projekt. Na cestě zpátky do školy bylo na některých vidět, že 

mají potřebu přemýšlet. To byl zcela jistě autorův záměr a ten se povedl. Dokonce i další dny po této 

akci si spolu povídáme, co jsme zažili a jak to na nás jednotlivě působilo. Tento projekt pro nás nekončí 
a budeme se jim zabývat v rámci prevence také v hodině Výchovy k občanství. Slyšeli jsme 

o pokračování tohoto projektu s názvem „To je zákon kámo!“ Snad se nám poštěstí a budeme se moci 

zúčastnit. 
Účastníci projektu Revolution Train 

8. Environmentální výchova 

Úkolem environmentální výchovy je vštípit žákům znalosti, které se týkají ochrany přírody 

a udržitelného rozvoje, především je ale vést k tomu, aby tyto znalosti dokázali převést do praxe a tyto 

návyky si udrželi a používali je nejen ve škole, ale i doma, a řídili se jimi i v budoucnu. 
K tomu jsou vedeni celým pedagogickým sborem ve všech předmětech, neboť environmentální výchova 

je průřezovým tématem. Samozřejmě nejvíce se slova příroda a její ochrana skloňují v přírodovědných 

předmětech, ale nelze opomenout ani činnost školní družiny, celoškolní sběr starého papíru a iniciativu 

Ukliďme Česko. 
Určitě je potřeba vyzvednout Recyklohraní, jež vede Mgr. Jana Pavlů. Letos stihli vydat první číslo 

zpravodaje a za vydatné pomoci veřejnosti sesbírat spoustu použitých baterek. Tím získali cenné body, 

ty pak vyměnili za nádoby na separaci odpadu. V každé třídě na škole je tak umístěna jedna nádoba na 
plasty, druhá na papír a třetí na směsný odpad. Žáci se do třídění opravdu nadšeně zapojili a kontrolují 

se navzájem, aby plasty nebo papír neskončily v nesprávné nádobě. 
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Jako již tradičně i letos se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, ve dvou kategoriích by do 

okresního kola postoupilo šest žáků, bohužel v tomto roce se okresní kolo neuskutečnilo. 
Tím se dostáváme k distanční výuce, která bohužel znemožnila uskutečnění řady exkurzí, výletů, 
projektových dnů konaných v jiných letech.  

Mgr. Miroslava Šabatová 

Sběr papíru 

Sběr se uskutečnil v říjnu, zde jsou výsledky. 

Celkem: 17 114 kg starého papíru. 

Počet žáků: 289 

Průměr na žáka: 43,4 kg 
Pořadí tříd: 3. A, 5. B a 6. B 

Nejúspěšnější žáci: Procházka Tomáš, Janíček Tomáš, Němcová Anna, Saloň Jiří, Stix Patrik, Robl 

David, Kadlecová Eva, Vlček Vojtěch, Sigmundová Daniela, Dostálová Kateřina 
Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru. 

Mgr. Jana Kadlecová 
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Uklízeli jsme Miroslav 

Sobotní slunečné dopoledne vytáhlo hrstku 

dobrovolníků, kteří se zapojili do 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, 
tentokrát opět u příležitosti celosvětové akce 

World cleanup day. Letos byl stanoven 

datum akce na 21. září 2019 a jde 
o symbolické zakončení letošní rekordní 

úklidové sezóny. V naší škole se začalo 

uklízet již v pátek. Žáci ze speciálních tříd se svými 

učiteli se vydali sesbírat nepořádek do blízkého okolí 

školy. Sobotní pomocníci se sešli ve stanovenou dobu u 
budovy školy, kde byli krátce seznámeni 

s bezpečnostními pravidly, dostali rukavice, pytle 

a s úsměvem na tvářích vyrazili do ulic města Miroslavi 
a na Markův kopec. Na všechny účastníky akce čekalo 

v zámeckém parku u ohniště milé překvapení v podobě 

voňavých špekáčků a věřte tomu, že všem, po tak 

náročném dopoledni, přišly vhod. Děti si pochutnaly na 
sladké odměně, počasí nám rovněž přálo, tak už jen 

zbývá poděkovat všem účastníkům, dětem a jejich 

rodičům za doprovod, zaměstnancům správy města p. 
Klejdusovi, p. Harthové a především p. starostce E. 

Nohavicové za pomoc při organizaci úklidu. Na jaře se určitě do úklidu zapojíme opět, učíme to naše 

děti, proto jim musíme jít příkladem. Přijďte nás podpořit svojí účastí, rádi Vás uvidíme. Organizátoři 
z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, hlásí, že letos se do úklidu Česka zapojilo 

již přes 150 000 dobrovolníků. Mezinárodní úklidový den nám všem připomíná, že naše planeta je jen 

jedna. Starejme se tedy o ni co nejlépe, druhou šanci totiž nedostaneme. 

Mgr. Jana Pavlů 

Pomozte nám, prosím, i Vy 

Naše škola spolupracuje již několik let se školním recyklačním programem „Recyklohraní“ a zapojuje 
se do sběru nejen starého papíru, ale i baterií, drobného elektrozařízení, cartridgí a tonerů z tiskáren. 

Letos, v měsíci říjnu, se opět připojujeme i ke sběru mobilních telefonů, protože za každý sesbíraný 

produkt, který přinesete do školy, získáváme bodíky, které jsme se letos rozhodli investovat do nákupu 

nádob na třídění odpadu do všech tříd školy. Proto Vás touto cestou žádáme o pomoc a věříme, že se 
nám společně podaří uskutečnit náš plán. Zároveň bychom rádi moc poděkovali pracovnicím místní 

prodejny Jednota, které nám hned na začátku školního roku darovaly velké množství vybitých baterií, 

všem rodičům, kteří se se svými dětmi zapojili do mnohdy hodně náročných úkolů zaměřených na 
recyklaci a třídění odpadů, zaměstnankyním MěÚ v Miroslavi, které nám pravidelně posílají prázdné 

tonery z tiskáren. Neradi bychom na někoho zapomněli, ale jsme rádi, že na nás tak myslíte a těšíme se 

na další spolupráci. Všechen uvedený nepotřebný materiál noste do školy během celého školního roku 
pánům školníkům nebo p. uč. Pavlů do 2. B na budově 1. stupně. Už brzy budou k dispozici i naši známí 

„Baterkožrouti“ na obou budovách školy. 

Mgr. Jana Pavlů 
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Recykloteam nezahálí 

Pondělní odpoledne tráví náš školní recykloteam 

nad aktivitami spojenými nejen s tříděním 

odpadů, ale také nad tématy, týkajícími se 
ochrany přírody a životního prostředí. O tom 

svědčí i naše první číslo zpravodaje za měsíc říjen. 

Není to vůbec jednoduché dát dohromady 
takovou dávku informací, a proto bychom alespoň 

touto cestou chtěli poděkovat žákům 2. A, 2. B, 3. 

A, 3. B, 4. B, 6. B, 7. B a 7. C, kteří přispěli svými 

zajímavými články, rozhovory a křížovkami. 
Nemůžeme zapomenout ani na pomoc žáků 

a jejich rodičů při sběru baterií, drobného 

elektrozařízení, tonerů a cartridgí, za něž naše 
škola získává drahocenné bodíky, které  na konci 

školního roku můžeme směnit za spoustu 

zajímavého materiálu, včetně výtvarných potřeb a 
boxů na tříděný odpad ve třídách. Další číslo 

našeho zpravodaje se připravuje, proto neváhejte 

a posílejte příspěvky, všem moc děkujeme 

předem. Zdraví Vás Klárka, Rozárka, Anička, 
Míša a Lucka. 

Mgr. Jana Pavlů 

9. Školní parlament 

Práce ve školní parlamentu učí děti znát jejich práva a povinnosti, rozvíjet občanské kompetence, mohou 

se touto prací podílet na vedení školy, navrhnout jiná řešení, pokud se jim něco nelíbí, učit se 

spolupracovat a také řídit skupinu kamarádů. To všechno v tomto školním roce zvládalo celkem 24 

žáků. Byli to zástupci 4. - 9. ročníku naší školy. Členové parlamentu se scházeli v pravidelným 

měsíčních schůzkách, ale při přípravě některé z aktivit se počet schůzek vždy navršil a některé se konaly 

i během víkendu. Aktivity společně s  dětmi plánovaly a připravovaly Mgr. A. Bartůňková a Mgr. L. 

Biberlová. V tomto školním roce se aktivistům z parlamentu povedlo připravit především tyto akce: 

halloweenské dopoledne pro žáky 1. stupně, hallowenský den a strašidelnou třídu pro žáky 2. stupně, 

vernisáž výstavy “Co všechno otevírají klíče” k 30. výročí Sametové revoluce, organizace Barborkové 

soboty a vánočního stromořadí před školou, valentýnské dílničky. Další aktivity parlamentu se bohužel 

neuskutečnily z důvodu onemocnění Covid-19. 

Mgr. Lenka Biberlová 
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Halloweenské dopoledne v kulturním domě – I. stupeň 

Čtvrtek před podzimními 

prázdninami se na prvním stupni 

nesl v duchu Halloweenu pod 
vedením školního parlamentu 

a šikovných žáků 9. ročníku. 

Kulturní dům v Miroslavi se tak 
proměnil ve strašidelný hrad. 

Slétla se tam všechna monstra světa. 

Mohli jsme tak potkat čarodějnice, 
mumie, kostlivce, zombie nebo 

duchy. Tuto jedinečnou party 

konanou jednou za rok si nenechali 
ujít ani upíři z různých koutů 

hrůzostrašného světa. Všechna 

strašidla měla nabytý program, 
čekalo je hned několik úkolů! Každý 

si vyrobil halloweenskou dekoraci 

a poté si užil velkolepou diskotéku. 

Na parketu za rytmu strašidelné 
hudby rozvlnil své boky. Zkrátka každé strašidlo si přišlo na své! 

Děkujeme všem organizátorům za uspořádání akce a na příští rok se opět těšíme! 

Za první stupeň Mgr. Vladimíra Vančurová 

Halloweenské řádění 2. stupně :) 

 

Dnes jsme se opravdu vyřádili. Nejenže se téměř všech 200 žáků 2. stupně naší školy převléklo do 

halloweenského kostýmu, ale o velké přestávce proběhla historicky již druhá přehlídka masek učitelů, 
v učebně anglického jazyka paní učitelky Bartuňkové se již tradičně zpívaly halloweenské písně, jako 

oblíbená „This is my favorite pumpkin“, v suterénu byla zřízena strašidelná třída, opět pod vedením p. 

uč. Bartuňkové a 8. B, ve 4. vyučovací hodině bylo po celé škole slyšet kvílení a různé strašidelné 

skřeky. Celým dopolednem nás svým strašidelným příběhem doprovázel David Březina a p. uč. 
Biberlová prostřednictvím školního rozhlasu a nakonec vše dobře dopadlo. Děkujeme školnímu 

parlamentu za skvělý den! 

Mgr. Jana Kadlecová 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/halloweenske-radeni-2-stupne/
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Vánoční les 

Před školou nám opět vyrostl vánoční les, letos dokonce i s osvětlením. Děkujeme městu Miroslav za 

stromky, p. školníkům za přípravu a p. učitelkám a žákům za krásné ozdoby. :) 

Mgr. Radka Holcrová 

10. Školní družina 

Děkujeme sponzorům za zakoupení stavebnice lego do školní družiny.  

 
 
Ve školním roce 2019-2020 bylo přihlášeno 115 dětí. 
Tento školní rok byla v provozu čtyři oddělení ŠD, ve kterých pracovaly paní vychovatelky: Lada 

Vostalová, Hana Svobodová, Bc. Kateřina Koubková a Tereza Leitnerová a paní asistentky Zdeňka 
Dočekalová a Jana Michalová. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní a během školního 

roku se nadále vzdělávali na školeních v rámci MŠMT i v rámci osobnostního rozvoje.  

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

 ráno budova č. III: od 6:30 do 7:45 hod. 
 odpoledne: vždy po vyučování jednotlivých tříd, a to nejdříve   

  od 11:40 hod. do 16:30 hod.   

  (oddělení jsou postupně podle počtu dětí spojována) 
 

 Během školního roku jsme pracovali podle vzdělávacího programu pro ŠD, který jsme vypracovali 
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na základě Školního vzdělávacího programu. Náš program usiluje především o vytváření osobnosti 

odolné vůči negativním vlivům, která najde místo ve zdravé sociální skupině. Klademe důraz na vlastní 

prožitek dětí, nacházení svého místa mezi vrstevníky, vytváření pracovních a režimových návyků 
a propojení osobních zkušeností s reálnými životními situacemi. 

Zvláštní pozornost věnujeme účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami a to s přihlédnutím ke 

stupni a charakteru jejich znevýhodnění. Při jejich začleňování do volnočasových aktivit jim aktivně 
pomáhají paní asistentky. 

 Účastníkům zájmového vzdělávání nabízíme možnost osobnostního rozvoje ve výtvarné, hudební, 

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

 
Dále se děti mohly zapojit do kroužku Deskových her, Badatelského nebo Čtenářského kroužku. 

Jednotlivá oddělení byla zapojena do projektu „Sport ve školách“ a „Fíha, dýha“. 

 
Činnosti ŠD: 

 a) Relaxační činnost: je organizována kolektivně i individuálně s přihlédnutím k věkovému složení dětí. 

Děti si rády povídají, poslouchají hudbu, malují a tančí. Oblíbené je rovněž sledování pořadů pro děti či 

pohádek. Družina v tomto směru slouží k odbourávání únavy a stresu po vyučování.  U dětí jsou oblíbené 
stolní společenské hry, námětové hry, skládání kostek atd. Vše je směřováno k odpočinku jak po 

mentální, tak i fyzické stránce. 

 b) Zájmová činnost: většina dětí je temperamentní, milují pohyb. Proto část pobytu ve školní družině 
trávíme v tělocvičně nebo na družinové zahrádce při sportovních hrách. Oblíbené jsou míčové hry a 

honičky, koloběžky. U menších dětí jsou populární dětské hry vytvořené vlastní představivostí. Děti si 

rády vytvářejí i různé osobní ozdoby (korálky, náramky) čímž se zdokonalují a utvrzují jejich pracovní 
návyky, manuální zručnost a jemná motorika. Při pobytu venku se zaměřujeme na pozorování změn 

v přírodě, sběr přírodnin a dopravní výchovu. 
 c) Ostatní činnost: děti se starají o květiny v ŠD (zalévání, kypření), jsou vedeny k úklidu prostor 

družiny a také k úklidu her a hraček. Děti se učí k šetření majetku a vybavení, které máme k dispozici.  
 

V tomto školním roce jsme uspořádaly projektové dny a celodružinové akce: 
 
Září:    Malování na chodníku 

 Tuto tradiční akci pořádáme ve spolupráci s Českou  

pojišťovnou. Svými obrázky děti rozzářily chodníky   kolem 
školy. 

 Žertovná olympiáda 
 Hod do dálky polenem, běh pozpátku, skok s kufrem a  

další netradiční žertovné disciplíny rozhýbaly všechny děti. 

  Turnaj ve vybíjené 
Říjen:   Hasíkův den - projekt o hasičích 

 Mandalové hrátky 
 Den stromů 

 Podzimní hraní 
Listopad:  Turnaj v Člověče, nezlob se 

 Strašidelné vaření 
Prosinec:  Jak to bylo dřív? - vánoční zastavení 

Leden:   A-Z kvíz 

Únor:   Karneval - výroba masek, zábavné odpoledne 

 Hádankové odpoledne 
Březen:  Návštěva knihovny 

 Týden dětského filmu 
 

V průběhu roku jsme sbírali pomerančovou a citronovou kůru. Do jednotlivých oddělení jsme dokoupili 

hry, hračky, sportovní pomůcky a výtvarný a metodický materiál. Soustavně zlepšujeme prostředí 

jednotlivých oddělení školní družiny. 
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Ze školní družiny 

Léto nekončí – školní družina 2019 

 
 

První dva týdny  nového školního roku jsou za námi, a díky tomu, že nám počasí přálo, jsme si každý 

den, mohli připomínat léto.  Proto jsme většinu času trávili venku, kde jsme hráli různé hry. Míčové hry 
jako je fotbal, nebo vybíjená nás baví nejvíce. Učili jsme se chodit na chůdách a hráli si v pískovišti. 

Stihli jsme si něco vyrobit i namalovat obrázky. 

Bc. Kateřina Koubková 
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Hoří – projekt o hasičích 

Hasiči mají velmi těžkou a záslužnou práci. Proto jsme je v pátek 4. 10. 2019 navštívili, abychom se 

o nich dozvěděli něco víc. V hasičském domě dobrovolných hasičů v Miroslavi nám ukázali nejen 

hasičské uniformy, ale i vybavení, které používají při zásahu. Vyzkoušeli jsme si hasičskou helmu, je 
hodně těžká, blůzu, která by nás určitě ochránila. Posadili nás i do hasičského auta, to se nám moc líbilo. 

Také jsme si vyzkoušeli vlastní zásah v ŠD a namalovali pár obrázků. Byl to moc hezký den a jsme rádi, 

že tito stateční muži nám v případě ohrožení pomohou. Děkujeme Vám. 
Bc. Kateřina Koubková 

Naši prvňáčci 

Září nám končí a my 

jsme toho hodně stihli. 
Koukněte se, co vše 

jsme zvládli udělat. 

Vyráběli jsme si 

jmenovky, abychom 
se rychleji naučili naše 

jména. Udělali jsme si 

záložky, kreslili 
obrázky a mnoho 

dalších výrobků. Také 

nám zůstalo spoustu 

času, abychom zjistili 
jaké hry, a možnosti 

pro hraní nám školní 

družina nabízí. 
Přihlásili jsme se do kroužků, na které se těšíme. Navštěvujeme i KLUB LOGICKÝCH 

A DESKOVÝCH HER, kde hrajeme různé hry. Neučíme se jen jak hry správně hrát, ale i to jaký je 

smysl těchto her a co se od nich můžeme naučit my. Moc nás to baví a je tu spousta legrace.  

Bc. Kateřina Koubková 

Malujeme se sluníčkem (27. 9. 2019) 

Páteční čas po obědě jsme si ve školní družině zpříjemnili společně se sluníčkem České pojišťovny akcí 
na téma „Malujeme se sluníčkem„. Sluníčko mělo pro nás nachystané barevné křídy, se kterými jsme 

kreslili na chodník před budovou školní družiny obrazy, které nás napadly. Po celou dobu nás sluníčko 

doprovázelo a za odměnu mělo pro všechny nachystané sladké překvapení. Všichni jsme si tento čas 
příjemně užili, vytvořili jsme krásné originální kresby, které nás zahřáli stejně jako paprsky slunce. Akce 

se zúčastnila všechna čtyři oddělení. Podívejte se, jak jsme byli šikovní a nápadití. 

Bc. Kateřina Koubková 



 

 20 

Den stromů 

V minulém týdnu jsme se věnovali ve ŠD stromům. Zbarvení listí v podzimních dnech a jak vypadají 
třeba na jaře, když některé stromy kvetou. Povídali jsme si o tom, co pro nás stromy dělají, k čemu 

slouží a jak jsou pro nás důležité. Také jsme je objímali a toto téma zakončili házením a válením v listí. 

Krásně jsme si to užili. 

Úžasňákovy rekordy 

Poslední slunečné teplé dny ve školná družině jsme strávili soutěžemi. Soutěžili jsme v hodu polenem 
a molitanovým míčkem, ve skákání v pytli a také jsme si vyzkoušeli chůzi na chůdách a skákání přes 

švihadlo. Byly to pro nás dny plné smíchu a radosti.   
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Badatelský klub 

V badatelském klubu ve školní družině děláme spoustu věcí. Malujeme hrnečky netradiční technikou, 

vyrábíme si hračky, děláme různé pokusy. Moc se nám to líbí a těšíme se, co nového nás ještě čeká. 

Soutěžíme v AZ kvízu 

V minulých týdnech probíhala ve školní družině soutěž v AZ kvízu. Překvapili jsme sami sebe, co vše 

jsme věděli a co všechno jsme byli schopni si zapamatovat. Soutěž probíhala v družstvech 

i  v jednotlivcích. Moc jsme si to užili a skvěle se pobavili. 

Návštěva knihovny 

Se školní družinou jsme v minulém týdnu navštívili Městskou knihovnu v Miroslavi. Líbilo se tam jak 

starším čtenářům, tak i těm, kteří se číst teprve učí. 

Karneval ve ŠD 

Minulý týden si prvňáčci udělali ve školní družině karneval. Posuďte sami, jak se jim povedli masky 
a  ne jen ty. Bylo to odpoledne plné soutěžních úkolů, sladkých odměn, radosti a smíchu. Fotky vám 

řeknou víc než slova. 

Bc. Kateřina Koubková 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/badatelsky-klub/
http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/soutezime-v-az-kvizu/
http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/navsteva-knihovny/
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Karneval nekončí 2, 3, 4 ŠD 

 

Tento týden byla řada s karnevalem ve ŠD na nás. Naplánovali jsme si soutěže, ale moc jsme jich 

nestihli, protože nás nejvíc bavilo klouzání na žíněnkách a nechtělo se nám přestat. Sladkou odměnou 

pro nás nebyla jen cukrátka, ale i taneční zakončení karnevalu. Přejeme hezkou podívanou. 

Bc. Kateřina Koubková 

11. Speciální třídy ve školním roce 2019/20 

V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 2 speciálních třídách –  1. P a 2. P. 

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy s úpravou 
minimálních výstupů, podle přílohy pro žáky s LMP  a základní školy speciální 1. a 2. díl. 

Výuku zajišťují 4 speciální pedagožky: Mgr. Miloslava Růžičková,  Mgr. Vladimíra Rozmahelová, 

Mgr. Vendula Hráčková, Bc. Nina Balážová 

Další vyučující: Mgr. Kamila Hanzelová, Mgr. Jaroslav Máca. 

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

1. P 

Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková, 2. pedagog ve třídě Mgr. Vendula Hráčková 

Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová a Jana Michalová 

Třída I. P: celkem 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou 

minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. a 2. díl. 

2. P 

Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová 

Asistentka pedagoga: Hana Matějková 

Třída II. P: celkem 7 žáků (2 chlapci a  5 děvčat) – žáci 6. až 8. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP 

ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, 9. ročníku podle přílohy pro žáky s LMP.  

https://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/karneval-nekonci-2-3-4-sd/
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Bubnování v Rubikonu  Výroba karnevalových masek 

 

Vánoční Rubikon  Pečeme vánoční štolu 

 

Mgr. Miloslava Růžičková  
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12. Aktivity žáků ve škole 

Miroslavští vítali prvňáčky! 

Jak už bývá v Miroslavi každým rokem 
tradicí, tak i letos byli prvňáčci slavnostně 

přivítáni na místním Městském úřadě. Na 

radnici se sešlo hned 25 nedočkavých 

prvňáčků. Přivítala je samotná starostka města Miroslav paní Bc. Eliška Nohavicová, místostarosta pan 
Petr Augusta a rovněž ředitelka Základní školy Miroslav paní Mgr. Jana Kadlecová. Druháci si pod 

vedením svých třídních učitelek přichystali pro své kamarády krátké vystoupení básniček a písničky. Při 

příchodu na městský úřad se na prvňáčky usmálo hezké sluníčko z jednatelství České pojišťovny 
v Miroslavi paní Ludmily Janíčkové, která si pro ně připravila moc pěkné dárky. Po slavnostním 

ceremoniálu se žáčků ujaly jejich třídní učitelky. 1. A povede paní učitelka Mgr. Jana Benešová a o 1. B 

se bude starat paní učitelka Mgr. Irena Náhlíková. 
Všem prvňáčkům přejeme jen šťastné vykročení do školního světa! 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Alex z 2. B 

Ne, opravdu se nejedná o nového 

žáčka naší třídy, i když jeden, Nazar 
z Ukrajiny, k nám po prázdninách 

přišel. Jde o vodní želvu, která 

s námi ve třídě žije už druhým rokem 
a učí žáky, jak se k ní mají chovat 

a hlavně to, že každý živý tvor 

potřebuje každodenní péči. 
Prázdniny trávil na dovolené u naší 

žákyňky Sárinky, která mu, společně 

s její maminkou, zařídila úplně nový 

skleněný domov. Letos se už musí 
sami žáci, samozřejmě pod 

dohledem p. učitelky, postarat 

o pravidelný přísun potravy, 
o nezbytnou výměnu vody atd. Alex 

ve vyučování nevyrušuje, je rád, 

když jej navštěvují i žáci z jiných tříd 
a stal se běžnou součástí života třídy. Děti si s ním povídají, tvoří o něm věty, občas mu přinesou 

i nějakou tu laskominu v podobě čerstvé zeleninky. Kdo jste se s ním ještě neseznámili, přijďte, Alex 

i žáci z 2. B se těší na Vaši návštěvu. 

Mgr. Jana Pavlů 
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4. A na dopravním hřišti 

Dne 1. 10. 2019 si žáci 4. A zdokonalovali své znalosti z dopravní výchovy a hlavně z jízdy na kole na 

dopravním hřišti v Miroslavi. Počasí nám přálo. Žákům se toto vyučování líbilo a všichni se velice 

snažili. Své znalosti si ověří testem po jarním opakování. 
Mgr. Zdeňka Novotná 

Čtenářský klub aneb cesta ke knížkám 

Čtenářský klub je rájem pro ty děti, které milují vůni knih a příběhy s nimi spjaté. V první třídě se žáci 

2. A naučili číst a tuto velmi pracně získanou dovednost mohou rozvíjet ve čtenářskému klubu, který 
probíhá každé středeční odpoledne. Úkolem této volnočasové aktivity je zaujmout nejen stávající 

čtenáře, ale přivést ke čtení i ty děti, které mají ke knížkám vzdálenější vztah nebo by doma samy od 

sebe nečetly. Všechna setkání mají pevnou strukturu. Nejdříve čeká žáky společná četba textu na dané 

téma formou čtenářských lekcí. Učí se tak rozvíjet čtenářské strategie a dovednosti, které jim pomáhají 
číst a porozumět různým druhům textů. Všímají si, jak je text členěn, hledají hlavní myšlenku, 

rozpoznávají, jaký druh textu čtou. Využívají vodítek v textu a vlastních zkušeností k tomu, aby 

předvídali, co se asi stane, jak příběh bude pokračovat. Druhá část klubu nabízí prostor, kde si děti 
mohou povídat o právě čtených či přečtených knížkách. Žáci čtou knihy dle vlastního výběru, buď své 
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vlastní, nebo si vyberou nějakou knihu z naší třídní knihovničky. Před samotnou četbou si ale ještě musí 

zopakovat pravidla čtenářské dílny a pořádně si vysvětlit, na co se během čtení zaměří. Poté se už 

uvelebí na nějakém pohodlném místě a s chutí se pustí do čtení. 

Čtenářský klub není jenom o čtení knih, je to i o sdílení informací o autorech a ilustrátorech knih, 

o upozornění na významné kulturní akce probíhající v okolí Miroslavi. V rámci klubu žáci pravidelně 
navštěvují místní městskou knihovnu, kde si milá knihovnice paní Miluše Hrbová vždy pro účastníky 

klubu přichystá velmi zajímavý a poutavý program. První návštěva měla zprvu praktický ráz. Žáci se 

seznámili, jak si mohou knížky z knihovny půjčit, kde najdou knihy pro jejich věkovou kategorii a jak 

se musí ke knihám chovat. Společně si vysvětlili, kdo je spisovatel a kdo ilustrátorem knížek. Poté měli 
za úkol namalovat, jak by si představovali novou knihovnu. Na závěr si každý vyrobil papírové kočičky. 

Čtenáři se už teď těší na příští návštěvu, která je čeká hned následující středeční odpoledne. 

Podzimní pochmurné počasí, již v odpoledních hodinách přicházející tma, je to pravé období pro uvaření 

si čaje, zachumlání se do deky a přečtení si nějaké pěkné knížky. Proto neváhejte, vezměte si knihu, ať 

už staršího vydání nebo ze současné literatury, a přečtěte si něco zajímavého. Vždyť knihy nás provází 
celý život a hlavně patří k těm nejkrásnějším věcem, které člověk vytvořil. Žáci ze čtenářského klubu 

Vám to jistě rádi potvrdí. 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Návštěva spisovatelky Petry Dvořákové 

V úterý 26. 11. proběhla na naší škole beseda se spisovatelkou a scénáristkou Petrou Dvořákovou. Petra 
Dvořáková je velmi úspěšná spisovatelka knih pro děti i dospělé. Za knihu rozhovorů Proměněné sny 

obdržela cenu Magnesia Litera, knížka pro děti s názvem Julie mezi slovy získala ocenění Zlatá stuha 

za nejlepší beletristickou knihu pro mládež. Spolupracuje s Českou televizí, píše scénáře dětskému 
pořadu Planeta YÓ.  

Její povídání na téma mentální anorexie, kterou sama autorka prožila, započalo na druhém stupni. Poté 

Petra Dvořáková navštívila žáky druhého ročníku, se kterými vedla besedu „Není myš jako myš“ nad 
knihou Flouk a Líla aneb Dobrodružství z mrakodrapu. Pomocníky při besedě byli hlavní hrdinové 

knihy kouzelný kocour Flouk a počítačová myš Líla. Knížka pojednává o jejich počítačových 

i skutečných dobrodružstvích. Moderní pohádka si klade za cíl poukázat dětem rozdíl mezi skutečným 

světem a virtuální realitou. Celý blok byl zakončen diskusí, při které děti spisovatelce kladly otázky jak 
z profesního, tak i z osobního života. Nejvíce žáky zajímalo, kdy se autorka stala spisovatelkou, kolik 

knih doposud napsala či kolik času zabere psaní knížek. 

Děkujeme Petře Dvořákové za milou návštěvu a Městské knihovně v Miroslavi za zprostředkování této 
besedy. 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Zážitkem k porozumění v 1. A podruhé 

V listopadu naše prvňáčky v jejich třídě navštívila paní Štibrányi z PdF MU Brno z projektu 
Zážitkem k porozumění a připravila si pro ně 1. workshop. Projekt podporuje začlenění dětí se 

sluchovým postižením do běžné výuky v základních školách. Při dvouhodinové netradiční výuce si děti 
osvojily pro ně nové slovo IDEÁLNÍ a nakreslily si svoji ideální školu. Spontánně se zapojily do práce, 

která je velice bavila, a společnou diskusí si také určily vlastnosti ideálního žáka. Nakonec zjistily, že 

vlastně jsou takovými ideálními žáky a rádi by vytvořily i ideální třídní klima, kde si žáci navzájem 
pomáhají, podporují se a chovají se k sobě ohleduplně. 

Přejme, ať se jim vše daří! 

Mgr. Jana Benešová 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/zazitkem-k-porozumeni-v-1-a-podruhe/
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Podzim u prvňáčků 

Letošní prvňáčci se opět nenudí. Mezi pilným 

trénováním stále nových písmenek, čtením 

prvních slov, počítáním a procvičováním psaní, 
stihli třikrát navštívit Brno. Poprvé se byli podívat 

na Pedagogickou fakultu, kde se zúčastnili 

výstavy o sluchu, v říjnu navštívili planetárium 
a dozvěděli se něco nového o Měsíci. 

Listopad pak patřil VIDA! Centru, kde si prožili 

putování s velrybou, zjistili o ní spoustu 
zajímavých informací a nejen to, pomocí pokusu 

se dozvěděli o teplých a studených proudech ve 

světových oceánech. Každá z těchto zajímavých 
exkurzí je pro děti přínosem a zatraktivněním 

výuky. Součástí jejich učení jsou také tradice 

našeho regionu vázané na pochopení střídání čtyř 
ročních období v našich zeměpisných šířkách. 

Dušičkový čas a barvy podzimu si vyzkoušeli 

v tvoření na podzimní výstavu, která v říjnu 

proběhla v budově 1. stupně ZŠ.  

Tradice času adventního i vánočního jsou vždy 

pro děti nejoblíbenější, žáčci si již nazdobili svůj 
třídní stromeček a trénují básničku i písničku pro 

Mikuláše. Úžasné je, když máte ve třídě i aktivní 

rodiče a takoví v naší třídě jsou. Sehnali pro děti 
nádherný živý stromeček, vyrobili adventní 

kalendáře a originální vánoční ozdoby. 

Moc děkujeme! 

Mgr. Jana Benešová 

Za první stupeň Mgr. Vladimíra Vančurová 

Mikuláš na škole 

Školou se nám dnes prohnaly dvě Mikulášovy družiny. Na prvním stupni procházeli a obdarovávali žáci 

7. A pod vedením p. uč. Šimšové, na druhém stupni řádili žáci 9. A a 9. B s čerticí p. uč. Bartuňkovou. 

Mikulášové, andělé i čertící byli moc šikovní a hodní a my jim za to děkujeme:) 
Mgr. Helena Šimšová a „Luciferka“ Mgr. A. Bartuňková 
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Adventní rodinné odpoledne v 2. B 

Spokojená a fungující rodina je pro mnohé 

z nás naprostým základem. O tom, jak vytvořit 

příjemnou rodinnou atmosféru, jak si doma 
s rodiči hrajeme, a jak jim pomáháme, se 

zrovna učíme v prvouce, a to nás inspirovalo 

k přípravě malého adventního tvoření 
v podobě adventních dílniček, kdy si každá 

rodina z naší třídy připravila jeden zajímavý 

výrobek, který pak naučila spolužáky z 2. B 

vyrábět. Zhostili se toho s opravdovou vervou, 
nakoupili si veškerý materiál a pak, žáci v roli 

učitelů, organizovali celou dílničku sami 

s drobnou dopomocí rodičů. Tvoření děti 
přimělo k zahájení domácí adventní výzdoby, 

zjistili, že to není nic složitého, jen musí chtít. 

A pokud pomohou rodičům např. s domácím úklidem, 
mohou pak společně věnovat kreativnímu tvoření více 

času a výsledek? Pokud se pracuje a tvoří s láskou 

a nadšením, nemůžete přece nic zkazit! A pokud se 
snad nějaká ta chybička vloudí, neztrácejte hlavu, 

chybami se přece člověk učí! Maminky, jako vždy, 

myslely i na odpolední svačinku, tak si mohly děti 

v průběhu celého odpoledne pochutnat i na připravených domácích laskominách. Za příjemnou 
a laskavou rodinnou atmosféru všem ještě jednou moc děkuji a těšíme se na další společnou akci. Bylo 

to PRIMA! 

Mgr. Jana Pavlů 
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Vánoce v 2. A třídě 

 
 

Ryze vánoční atmosféru mohli zažít žáci 2. A třídy týden před vánočními svátky. Hned v pondělí si 

zahráli na cukráře a cukrářky. Zásluhou šikovných maminek si ozdobili perníčky a nemálo chutné 

linecké cukroví. Měli možnost si sami vytvořit Rafaelo kuličky. Vytvořené balíčky s vlastnoručně 
nazdobeným cukroví určitě potěší nejednoho „sladkomila“. V úterý čekal žáky vánoční turnaj ve 

vybíjené, ve kterém slavili úspěch. Tým s názvem Grinchové se umístil na krásném prvním místě. Za 

vítězství, ale i účast v turnaji si všichni žáci zasloužili sladké odměny. A o to více si v pátek společně 
celá třída užila třídní vánoční besídku. Žáci si zkusili některé vánoční tradice, zhlédli vánoční pohádku, 

ale největší radost měli z příchodu Ježíška, který byl letos opravdu velmi štědrý!! Úsměv na tváři jim 

vykouzlily knížky a deskové hry, které ještě během vánoční besídky museli bedlivě prozkoumat.  
Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání pohádkových Vánoc v 2. A! 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Vánoce v 2. B třídě 

 

Uteklo to jako voda, rok s rokem se sešel a vánoční svátky už opět klepou na vrátka. Snad každé malé 
dítko nedočkavě vyhlíží tu první hvězdu na obloze a čeká na tajemný příděl dárků, prý od „Ježíška“. Ať 

už věříme na „Ježíška“, či nikoliv, přesto, my dospělí, rádi připravíme pro své ratolesti ty nejkouzelnější 

a nejkrásnější svátky v roce. O to jsme se opět pokusili i my, ve třídě 2. B, v úzké a již vyzkoušené 
spolupráci s rodiči, kteří zajistili jablíčka od Sárinky, bramborový salát od Nelinky, rybičkové řízečky 

od Marečka, stromeček od Emičky, dětské šampáňo od Vojtíka, Verunky a Nelinky. Ještě dlouho bych 

vyjmenovávala všechny zúčastněné, téměř všichni se podělili o kousek toho kouzla vánočních svátků. 
A dárky, které čekaly na děti pod stromečkem, byly šity druhákům přímo na míru. Ježíšek se opět trefil 

stavebnicemi všeho druhu, ale i společenskými hrami na rozvoj jak slovní zásoby, tak i logického 

myšlení. Nechyběly koledy, krájení jablíček, hádání budoucnosti z odlitého vosku, plující ořechové 

lodičky a ochutnávka domácího vánočního cukroví. Jen na Matyškovic domácí vánočku nikomu 
nezbylo už v bříšku volné místečko a vypadala tak lákavě! Snad se dětem naše poslední společné letošní 

dopoledne líbilo a už teď se těším na spoustu nových zážitků z vánočních prázdnin. Přeji všem, aby byly 

nádherné, pohádkové, sladké, ale i kouzelné, do nastupujícího roku především pevné zdraví, pohodu 
a stále dobrou náladu. 

Mgr. Jana Pavlů  
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BUBNOVÁNÍ NA DRUMBENY 

Velkým zážitkem a zpestřením 

výuky bylo pro žáky 1. A, 2. A, B, 

3. A a 4. A, B bubnování na 
drumbeny se Zdeňkem Rollerem. 

Drumbeny, jako rytmické hudební 

nástroje z papíru, jsou jeho 
vynálezem. Během hudebního 

programu jsme se přenesli do 

Afriky a Austrálie a zkoušeli jsme 

si zabubnovat jednoduché 
i složitější rytmy, které jsme 

kombinovali tleskáním a zpěvem. 

Hudební cestu kolem světa jsme 
zakončili poslechem starého 

australského hudebního nástroje 

didgeridooa.  

Mgr. Olga Široká 

Náš školní Štědrý večer v 1. A! 

 

Na vánoční tradice se děti těší nejvíce. Prostřeli jsme si dlouhý stůl, ochutnali výborné cukroví od 
maminek a babiček, rozkrojili si jablíčko, házeli botou a pouštěli si lodičky ze skořápek. Děti si 

vzájemně nadělily dárečky a byly nadšené, moooc děkujeme všem rodičům za finanční dary na dárečky 

pro děti, pořídila jsem různé hry - obzvlášť kobercové Člověče, nezlob se! A Kobercová abeceda měly 
úspěch. Každý žáček také dostal pracovní sešit pohádek, který budeme využívat až do druhé třídy. 

Závěrem přejeme všem - Hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020! 

Žáci 1. A a Mgr. Jana Benešová 
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Vánoční zpívání 

Předvánoční čas a poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si o velké přestávce zpříjemnili 

zpíváním vánočních koled a písní v učebně dějepisu. Společně se sešli žáci od 5. do 9. ročníku, krásně 

jsme si zazpívali a potom se rozešli do tříd na vánoční besídky. 
Mgr. Jana Kadlecová 

Druháčky navštívil „Hasík“ 

 Znáte Hasíkovu básničku? 

Při odchodu z domu nezapomeň klíče, překontroluj k tomu všechny spotřebiče. 
Kdyby se ti hlava trošku z toho pletla, znamená to sporák, no a taky světla. 

Překontroluj vodu, okna zavři taky, může přijít vítr a dešťové mraky. 

Na adventním věnci zhasni všechny svíčky, ať nemáme z Vánoc chvíle pro slzičky. 
Do aktovky přidej se svačinou sáček, na cestu se vydej – zdraví tě tvůj dráček. 

Tak tuhle básničku a spoustu nových informací o tom, jak se mají děti zachovat v kritických situacích 

nejen při požárech, si určitě budou pamatovat všichni naši druháčci. Vyzkoušeli si dokonce i oblékání 

do hasičské výstroje na rychlost a zjistili, že to není žádná legrace. Naučili se, jak správně oznamovat 
hasičskému záchrannému sboru požár po telefonu, zopakovali si důležitá telefonní čísla a hlavně se už 

všichni těší na další setkání a zajímavé vyprávění. 

Mgr. Jana Pavlů 

Ichtyóza 

 

Žáci 4. A vyrobili ryby na podporu spolku Ichtyóza. 

Ryba = Ichtys = Ichtyóza, a tedy Ryba = symbol onemocnění. Květen je celosvětový měsíc Ichtyózy. 
I  my jsme se připojili. 

Jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit život pacientům, které provází toto kožní onemocnění. 

Mgr. Zdeňka Novotná  

https://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/druhacky-navstivil-hasik/
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13. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Podzimní výstava na I. stupni ZŠ 

 

Podzimní výstava v budově 1. stupně naší školy, která se koná tradičně v den oslav vzniku samostatného 

čsl. státu, přilákala i letos davy návštěvníků. Rozzářené oči těch nejmenších, úsměvy na tvářích a slova 

chvály na adresu všech žáků a paní učitelek 1. stupně a speciálních tříd byla tou největší odměnou za 
snahu a práci v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Obdiv si zaslouží i výtvory 

z přírodnin, které společně doma vyráběly děti se svými rodiči či prarodiči. Pohodovou atmosféru celé 

výstavy umocnila také ochutnávka slaných a sladkých dobrot našich maminek a babiček. 

Moc děkujeme všem, kteří přispěli dobrotami nebo finančním darem. Zvláště pak děkujeme za 
sponzorský dar paní Havlové, která každoročně napeče, krásně nazdobí a zabalí perníčky pro nejmenší 

návštěvníky výstavy. 

Za žáky a paní učitelky Mgr. Olga Široká 
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„Co otvírají klíče“ - vernisáž výstavy 

 

V pátek 25. října byla na zámku v Miroslavi slavnostní vernisáží zahájena výstava výtvarných prací 
žáků naší školy k 30. výročí sametové revoluce s názvem „Co otvírají klíče“.  Úvod patřil žákům 9. B 

třídy, kteří se ve svém vystoupení zamýšleli nad mnohoznačným významem slova klíč, co vše může 

odemykat i zamykat, co může skrývat anebo naopak odkrývat, zda je to věc potřebná a užitečná či 
naopak ke škodě, nezapomněli zmínit i velký význam klíčové dírky a také historický vývoj tohoto 

předmětu. Poté návštěvníci zhlédli originální a velmi nápaditá výtvarná dílka, která celou myšlenku 

podpořila a osvětlila. 

Poděkování patří všem pedagogům a žákům, kteří se na této výstavě podíleli a především Mgr. Lence 

Biberlové, která stojí za celým nápadem a realizací. Děkuji za její pečlivost, trpělivost a um podnítit 

v žácích zájem tak, aby se  výtvarně se projevili na maximum. 

Mgr. Jana Kadlecová 
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Barborková sobota 

V sobotu 30. listopadu odpoledne se již po čtrnácté otevřeli brány naší školy a přivítaly malé i velké 

návštěvníky, kteří přijali naše pozvání a přišli se vánočně naladit na tradiční akci s názvem Barborková 
sobota. Využili možnosti nakoupit z velkého výběru vánočních ozdob, drobných dárků 

a přání  vyrobených našimi žáky v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy a ve školní družině. 

V Mikulášových dílničkách měli na výběr z 12 ozdob, které si za pomoci našich žáků  vlastnoručně 

zhotovili. Pokud šli za vůní čerstvé kávy a vánočního čaje, čekalo na hosty malé občerstvení. „Všeho 
dobrého slaného a sladkého“, které připravili maminky a babičky našich žáků.   

Velké poděkování patří všem žákům i učitelům, kteří celou akci pečlivě připravili 

a zorganizovali,  maminkám a babičkám za připravené dobroty a v neposlední řade všem, kteří 

Barborkovou sobotu podpořili svou účastí. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Miroslav Mgr. Jana Kadlecová 

Vánoční plavání čtvrťáků 

V pátek 20. 12. 2019 měli žáci čtvrtých 

ročníků vánoční plavání v bazénu ve 
Znojmě. Na výzdobě vánočního 

stromečku se podíleli i naši žáci. Výuka 

probíhala netradičně. Mladí plavci zažili 

různé hry  a zajímavé  soutěže. Nejvíce 
se jim však líbila diskotéka ve vodě. Jako 

dárek dostali všichni žáci hodnotný 

plavecký set od plavecké školy ve 
Znojmě - AQUASTART.  

Plavecké škole moc děkujeme a těšíme 

se na výuku plavání v roce 2020. 

Mgr. Zdeňka Novotná 
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Pomáháme zvířátkům i v zimě 

V hodinách prvouky jsme si s dětmi ze 

třídy 2. B povídali o tom, co dělají volně 

žijící zvířátka v zimě. Děti zajímalo, jestli 
mají dostatek potravy, když ty přírodní 

zdroje potravy jsou téměř vyčerpány a v 

mrazivých dnech mají velmi málo 
příležitostí nalézt něco k snědku. A 

protože si stále opakujeme, že máme 

přírodě pomáhat, že ji máme chránit, 

domluvili jsme se opět s jedním z našich 
tatínků, s naším průvodcem miroslavskou 

přírodou, s panem Matyškem, a vydali 

jsme se na vycházku do přírody s cílem 
pomoct zvířátkům. Maminky dětem do 

batůžků připravily nejen nezbytnou 

a vydatnou svačinku pro ně samotné, ale 
také jablíčka, mrkvičky, kukuřice 

a slunečnicová semínka pro volně žijící 

zvěř. Cestou jsme na jednotlivých 

stanovištích pozorovali ptáčky u krmítek, 
stopy zvěře, určovali jsme stromy a keře. 

Věříme, že zvířátkům připravená hostina 

chutnala, že načerpala z přinesených 
pamlsků energii důležitou k přežití zimy. 

Jsme přece všichni součástí přírody 

a měli bychom si vzájemně pomáhat. Děti 

měly dobrý pocit z toho, že mohly samy něco malého pro zvířátka udělat a i jim cestou přišla vhod 
sladká mrkvička nebo šťavnaté jablíčko. A toho čerstvého vzduchu kolem! To byla paráda! 

Mgr. Jana Pavlů 

Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky 

V úterý 6. února přišel na naši školu p. farář Merta, aby poděkoval a odměnil naše nejmenší tříkrálové 
koledníky. Děkujeme:) 

Mgr. Jana Kadlecová 
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Školní ples  

 
 

Polonéza. Kouzelné slovo, které každého žáka naší školy zvedá ze židličky. Některé pozitivně, některé 

negativně. V každém případě ani letošní devítky na tom nebyly jinak. V dostatečném předstihu, nejlépe 
začátkem osmé třídy, se většinou začíná řešit to důležité, tedy barva šatů. A tak jsme prošly, my děvčata, 

dlouhými diskusemi. Začínaly jsme v barvách žlutých tónů. Ty však byly záhy zavrženy. Dále přes 

tyrkysové, lososové až po vítěznou královskou modř. Ale ani ta se neudržela. A dlouhým vývojem z ryze 
praktických důvodů zvítězila bílá klasika. Kluci se těchto debat z pochopitelných důvodů nehodlali 

účastnit. A s černou variantou chlapeckého oblečení od košile po kalhoty se okamžitě smířili. 

Průběžně se od samého počátku řeší další problém, tedy kdo s kým bude tančit. Některé páry vzniknou 

hned, některé se mnohokrát mění. Někdy musíme sáhnout do nižších ročníků, ale nakonec to vyjde 
přesně. Do páru. Až do tohoto okamžiku si třídní učitel sice hraje na důležitého člověka. Ve skutečnosti 

mu nezbývá nic jiného, než jen tak potichu přihlížet a eventuálně se pokoušet usměrňovat některé 

vášnivější diskuse. Potom přijde další září a devátý ročník. V říjnu se poprvé sejdeme, zkontrolujeme 
páry, poslechneme si hudbu. V listopadu se začneme učit první krůčky. Třídní učitel začíná pomalu 

šedivět. Kdo vymyslí choreografii? Bude se to dětem líbit? A navíc -nácvik je odpoledne, po vyučování. 

Jak docílit toho, abychom se sešli všichni? Tedy 24 párů, to je 48 žáků. Nadlidský výkon. A v tomto 
počtu lidí si navzájem poslouchat, respektovat se? Tak to už je zcela nemožné. Třídní učitel šílí a vidí 

blížící se datum školního plesu. Děti jsou stále “vpoho.” Nám dvěma, třídním učitelkám deváťáků, se 

ale letos stalo něco nečekaného. Něco, co jsme ještě nezažily. Hned na začátku celého tohoto dlouhého 

procesu se objevila skupina aktivních děvčat. Choreografie a její nácvik byl zcela v jejich kompetenci. 
Hudbu bravurně nastříhal David Březina. Svůj bluetooth reproduktor pravidelně na nácvik nosil Tomáš 

Uhlíř. A my jsme spíš jen tak s údivem přihlížely. Mnohdy jsme klasicky učitelsky nesouhlasily, ale 

naštěstí se projevila “pedagogická moudrost” a nechaly jsme to na našich deváťácích. A dobře jsme 
udělaly. Že se nám moc nezamlouvala ta bílá barva šatů. Nakonec se ukázala, jako ta pravá. Děvčata 

byla nádherná, jemně půvabná a vznešená. Kluci a pánské šle na košili? Taky jsme z toho nebyly 

nadšené. Vždyť to bude ples! A modré kšandy s motýlkem (téměř jediný pozůstatek královské modré 

dodaly oblečení nadsázku a vtip). Bylo to přesné, mladistvé a klučičí. Naše připomínky k choreografii 
ani nebudeme popisovat. Bylo by to zbytečné. Nikol Bystrianská je talent s úžasnou prostorovou 

představivostí, hudbu má vrytou hluboko pod kůží a výborně jí cítí. Žádná z našich připomínek by 
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předtančení deváťáků neposunula dál. To předtančení bylo úžasné, protože si je vytvořili oni sami. 

A Nikol to perfektně organizovala. 

J. Maiová a L. Biberlová, tř. uč. devátých ročníků 

Výuka na dálku 

Když se 11. března zavřely školy kvůli pandemii 

virové choroby covid-19, netušili jsme (pedagogové, 

žáci ani rodiče), jak dlouho vše potrvá a co nás čeká. 
Začala tzv. distanční výuka, která se v naší škole 

rozběhla zadáváním úkolů přes náš komunikační 

systém bakaláři. Ovšem jak se situace vyvíjela, bylo 

zřejmé, že to nebude jen na chvíli a možná to nebude 
stačit. Stáli jsme před úplně novou situací, jak učit 

děti 1. stupně ZŠ na dálku? Po dvou týdnech 

usilovného IT samostudia, nastavování domácí 
techniky, zkoušení připojení a s podporou vedení 

naší školy se většině učitelek 1. stupně podařilo 

zahájit koncem března a začátkem dubna i on-line 
vyučování, kdy každý den, či jednou týdně učily 

své žáky ze svých domovů prostřednictvím video 
hovorů. Osvojili jsme si tak nové pojmy meet, skype, 

gmail, MIUČ, chat, sdílená obrazovka… Rodiče tuto 

možnost velmi přivítali, nastavili své počítače, internet, 
nainstalovali internetové verze učebnic, někdy sháněli 

i webkamery a sluchátka. Ne každý učitel i žák však 

má tyto možnosti, ale do výuky se zapojili všichni, ať 
už nosili své paní učitelce hotové úkoly na kontrolu, 

či docházeli na výuku osobně, při zachování všech 

hygienických pravidel. Díky vzájemné podpoře 

a komunikaci jsme toto nelehké období zvládli a směle 
jsme mohli 25. května nastoupit zpět do školy 

a navázat tak na učivo, které jsme v době nepřítomnosti 

žáčků ve škole probrali. Nástup zpět do školy byl 
dobrovolný a pro rizikové skupiny nedoporučený, 

většina žáků do školy nastoupila a těm, kteří jsou stále 

v distanční výuce, se naše paní učitelky věnují i nadále. 
Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří s námi 

spolupracovali – byli jste a jste SKVĚLÍ! 

za učitelky 1. stupně Mgr. Jana Benešová  
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Zpět ve školních lavicích! 

 

Uplynulo přesně 48 školních dní, kdy se žáci 1. stupně navrátili zpět do školních lavic. A protože slovo 

koronavirus je v posledních měsících nejčastěji užívaným slovem, nemohlo toto téma žáky po návratu 

do školy minout. Každá třída pojala aktuální celosvětově probíranou tématiku po svém.  

V 2. A děti dramaticky ztvárnily pohádkový příběh „Jak zvítězit nad drakem Koronem“. Nedávno do 
našeho „českého království“ přiletěl drak Koron, který stihne během krátké chvíle nakazit mnoho lidí. 

Naštěstí děti z druhé třídy objevily pět účinných zbraních, jak nad Koronem vyzrát. Nejdůležitější zbraní 

každého rytíře je rouška, která může být doplněna o rukavice či brýle. Další zbraní je zůstat v bezpečí 
svého hradu. Třetí zbraní je dodržování dostatečného odstupu mezi rytíři. Časté mytí rukou je také 

účinné v boji proti drakovi. Čeho se však Koron bojí nejvíce, je desinfekce, proto je důležité dodržovat 

i tuto poslední zásadu. Při použití všech pěti zbraní, vítězství proti drakovi děti nemine! 
2. B vymodelovala pomocí plastelíny molekuly viru Covid-19, které se začaly do celého světa šířit 

v prosinci roku 2019 z čínské provincie Wu-chan. Jde o virus, který pod mikroskopem svým tvarem 

připomíná sluneční korónu (korunu). Dále paní učitelka vystavila fotografie, na kterých jsou žáci 

zachyceni z období karantény. Na fotkách můžeme vidět děti během distančního vzdělávání. 
Žáci 3. A se zamysleli na tím, co nám koronavirus dal a co vzal. Vytvořili tak stromy z rukou mapující 

pozitiva a negativa této nemoci. Následně vymysleli pohádkové příběhy s touto tematikou.  

V paralelní třídě 3. B žáci výtvarně zachytili infekční nemoc Covid-19. Obrázky znázorňují, jak si děti 
Koronavirus představují. Někteří žáci obrázek někde zahlédli, pro někoho to mohla být zcela abstraktní 

představa. 

4. B zhodnotila situace podobných způsobem jako žáci v 3. A. Zamysleli se nad tím, no nám domácí 
karanténa dala, ale taky vzala. Navzájem si sdíleli své pocity, zážitky a zkušenosti, snažili se o nich psát, 

výtvarně je ztvárnit. Většina z nich byla podobná. Negativně žáci vnímali domácí izolaci, omezený 

volný pohyb, nošení roušek, ztrátu kontaktu s kamarády, přerušení školní výuky, obavy z nákazy. 
Pozitivní na domácí izolaci bylo více volného času na hraní, domácí mazlíčky, aktivity s rodinou, 

procházky do přírody, více spánku. Radost jim přinášela i online výuka, protože se viděli se spolužáky 

a mohli si spolu popovídat. Pracovali s textem, který zachycuje pohled na domácí karanténu očima 

astronauta A. Feustela. V rámci domácí výuky hledali odpovědi na uložené otázky. Andrew Feustel 
přirovnal situaci, kdy lidé mají dodržovat karanténu a sociální odstup, k životu na oběžné dráze. Jejich 

úkolem bylo najít stejná základní pravidla, která platí jak na oběžné dráze, tak i na Zemi. Pozorným 

čtením nebylo těžké najít správné odpovědi. Zatímco ve vesmíru jde o bezpečí posádky, na Zemi je tou 
posádkou rodina, kterou potřebujeme mít v bezpečí domova. Bezpečí vesmírné lodi znamená tady na 
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Zemi udržovat bezpečné místo, kde žijeme, být ve zdravém prostředí bez nebezpečných virů. Třetím 

základním pravidlem na oběžné dráze je splnění vesmírné mise. Je to poprvé, kdy svět prochází něčím 

podobným. Všichni jsme propojeni, jsme doslova na stejné lodi. A splnění mise je úkol pro všechny 
obyvatele na celém světě. Znamená to vyjít z téhle situace zdraví a šťastní a fungující jako tým. 

Abychom mohli pokračovat ve věcech, které jsme byli zvyklí dělat, pokračovat v našich životech. 

A ještě jedna rada na závěr. Pro astronauty na ISS bylo důležité naplánovat si každý den. I pro nás je to 
důležité. Naplánovat si den a úkoly pro domácí výuku rozvrhnout tak, abychom je v pohodě splnili 

a měli tak spoustu času na to, co nás baví. 

V ostatních třídách prvního stupně si o této nemoci povídali. Hovořili o tom, co zažili, jaké to pro ně 
bylo a co jim pomáhalo celou situaci zvládnout.  

Všem ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně sil v boji proti Koronaviru! 

Za první stupeň sepsaly Mgr. Olga Široká a Mgr. Vladimíra Vančurová  
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14. Exkurze 

Zážitkem k porozumění ve třídě 1. A 

 

 

První říjnový den žáci 1. A třídy vyjeli na svůj první školní výlet. Projeli se autobusem i tramvají 

a procvičili si dopravní značky i semafory přímo v praxi. Vydali se totiž do Brna na putovní interaktivní 

výstavu, kterou pořádal Nadační fond Dar sluchu v Praze na půdě 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Žáci i paní učitelky měli z výstavy nevšední 

zážitek, prošli se obrovskou maketou ucha a dozvěděli se zajímavé informace o zvuku a sluchu. Touto 

atraktivní formou poznání se blíže seznámili se světem sluchově postižených, aby mohli lépe porozumět 
své spolužačce s vadou sluchu. Zároveň se prvňáčci zapojili do inkluzivního projektu Zážitkem 

k porozumění pro 1. stupeň základní školy, který podpořila Evropská unie i MŠMT. Cílem projektu je 

podpořit proces inkluze a poskytnout individuální přístup ke vzdělávání všech žáků, nejen těch, kteří 
mají nějaká vzdělávací specifika. Projekt Zážitkem k porozumění nabízí učitelům metody, které jsou 

cílené na podporu žáků se sluchovým postižením, současně ale poskytuje podporu všem, kteří ji v tu 

chvíli potřebují. 

tř. uč. Mgr. Jana Benešová 
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Se zvířátky o vesmíru 

Pondělní dopoledne trávili žáci 2. A a 2. B v brněnské 

hvězdárně na Kraví hoře, kam se vydali za zvířátky 

odhalovat zajímavosti vesmíru. Nejdříve se společně 
proletěli kolem planet sluneční soustavy, potom se 

zaměřili na jednotlivá souhvězdí a nakonec se spolu 

s ježkem, zajícem, krtkem a sovičkou sešli na okraji 
lesa, aby společně prozkoumali hvězdářskou 

základnu. Byli svědky startu raketoplánu do vesmíru 

a chytrý myšák, který se svou rodinou přebýval 

na základně, všem vysvětlil, co se na takové 

hvězdářské základně děje. Děti překvapila 

velkolepá animace, pohodlná křesílka a hlavně 
spousta zajímavostí o vesmíru. Čas v planetáriu 

ubíhal mnohem rychleji než ve školních lavicích, 

proto se všichni už teď těšíme na další společný 
výlet za poznáním. 

Mgr. Jana Pavlů 

NA TŘI KRÁLE DO PRAVĚKU 

V pondělí 6. ledna zamířily 4. ročníky, místo do 

lavic, na exkurzi do Brna. Vydaly se blíže 

prozkoumat a prohloubit své nabyté vědomosti 
o pravěku do stálé expozice Pavilonu Antropos. 

O nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého 

evropského kontinentu, o evoluci člověka 

a o počátcích jeho kultury se dozvěděly z výkladu 
paní průvodkyně a z vystavených exponátů. 

Všichni obdivovali archeologické nálezy, jeskynní 

nástěnné malby, dioramata a dobové obrázky 
malíře Zdeňka Buriana. Největším lákadlem pro 

všechny byl však vystavený mamut s mládětem 

v životní velikosti. 

Mgr. Olga Široká  
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Máme rádi zvířata 

Nejen, že je máme rádi, ale také se rádi za nimi vydáme na návštěvu, abychom je lépe poznali. Proto 

jsme neváhali ani minutu a přijali jsme pozvání rodičů našeho spolužáka Šimonka, abychom se k nim 

domů přišli podívat na 4 týdenní přeštická selátka. O chovu domácích zvířat jsme se už v prvouce učili, 
ale vidět všechno na vlastní oči a ještě si to i vyzkoušet, to se málokomu podaří. U Sterziků na dvorečku 

nás přivítali Šimonkovi rodiče a hned nás zavedli k ohradě, kde si lenošila obrovská prasnice, kolem 

které ustavičně pobíhala 4 malá selátka. Od pana Sterzika jsme se dozvěděli, že přeštické černostraké 
prase je původní plemeno ze západních Čech, že tato prasátka jsou povahově skromná, otužilá, odolná 

vůči chorobám i stresu. Prasnice mívají v průměru až 10 selat a jsou to velmi dobré a opatrné matky. 

Ta, kterou jsme viděli, měla asi 350kg a rozhodně budila u všech dětí respekt. Hlavním znakem těchto 

prasátek jsou klopené uši, černá hlava a tzv. plášť, který mají za hlavou. Chutnají jim brambory, piškoty, 
syrovátka, šrot, proto také velmi rychle rostou a patří  mezi tučná plemena. A že jsou chována především 

jako užitková zvířata, se mohou děti přesvědčit, pokud přijmou pozvání na blížící se zabíjačku. Na 

rozloučenou jsme dostali i vzorek domácí paštiky, na které jsme si společně druhý den ve třídě 
pochutnali. Manželům Sterzikovým moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů při chovu a selátka ať 

pořádně rostou. 

Mgr. Jana Pavlů a žáci 2. B 

15. Předmětové soutěže 

Zeměpisná olympiáda 

I letošní školní rok se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Ve třech kategoriích se ho zúčastnilo 15 

žáků, vítězové postoupili do okresního kola ve Znojmě. V kategorii A obsadil Ondřej Kubík 9. místo, 

v kategorii B Johana Sterziková 9. místo (zároveň se stala úspěšnou řešitelkou) a v kategorii C Adam 

Plechatý 10. místo (také úspěšný řešitel). Všem gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

Máca Jaroslav 

Matematické soutěže 

Školní kolo Pythagoriády 2019-20 

Pythagoriáda je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, 

astronoma  a matematika Pythagora. 
V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 37 žáků z 5. – 8. ročníku s tímto umístěním: 

5. ročník: 

Vlčková Tereza, 5. B 

Dvořák Daniel, 5. A a Vlček Jan, 5. B 
Šmídová Linda, 5. B 

6. ročník: 

Kubík Ondřej, 6. B 
Benešová Naďa, 6. B, Trinh David, 6. A, Procházková Andrea, 6. B 
Čurdová Karolína, 6. A 

7. ročník: 

Jiřikovský Daniel, 7. A a Perlička David, 7. B 
Sterziková Johana, 7. B 

Bezděková Kateřina, 7. A, Ludlová Miluše, 7. A, Stix Patrik, 7. C a Tesař Michal, 7. B 

8. ročník: 

Plechatý Adam, 8. B 
Stašek Kryštof, 8. B 
Šmíd Šimon, 8. B 

 
Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola (jsou 

v textu zvýrazněni tučně) přejeme mnoho úspěchů. 

Mgr. Jana Kadlecová 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/skolni-kolo-pythagoriady-2019-20/
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Matematická soutěž Pangea     

Pangea patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos počtvrté 

zapojilo 66 žáků  a soutěžili online, maximální počet bodů je 71. 

Více o této soutěži najdete na https://www.pangeasoutez.cz/ 

4. ročník 
1. Jelínek Matěj, 4. A 44 bodů 

2. Novotná Kristýna, 4. B 41 bodů 

3. Benešová Lenka, 4. A 35 bodů 

5. ročník 
1. Dvořák Daniel, 5. A 53 bodů 
2. Vlčková Tereza, 5. B 47 bodů 

4. Šmídová Linda, 5. B 42 bodů 

6. ročník 
1. Kubík Ondřej, 6. B 54 bodů 

2. Schořová Eliška, 6. B 41 bodů 

5. Čurdová Karolína, 6. B 40 bodů 

7. ročník 
1. Sterziková Johana, 7. B 22 bodů 

2. Křepela Dan, 7. A a Stix Patrik, 7. B 20 bodů 
6. Křepela Lukáš, 7. A 19 bodů 

8. ročník 
1. Hanzel Tomáš, 8. A 30 bodů 
2. Hlávka Marek, 8. A 28 bodů 

7. Brick Jakub, 8. A a Ryšavá Lenka, 8. B 27 bodů 

9. ročník 
1. Paolella Maria, 9. B 34 bodů 

2. Horák Vojtěch, 9. A 29 bodů 

3. Březina David, 9. A a Paolella Teresa, 9. B 29 bodů 

 

Gratulujeme k úspěchu:))) 

Vyučující matematiky 

16. Sportovní soutěže 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Výsledky nejúspěšnějších kluků a holek ve školním turnaji: Dívky 6. - 9. třída: 1. Netoličková Zuzana, 

2. Bystrianská Nikol, 3. Dostálová Kateřina. Chlapci 6. -7. třída: 1. Dúbrava Jiří, 2. Karady Dominik, 

3. Dúbrava Adam. Chlapci 8. - 9. třída: 1. Málek Lukáš, 2. Komárek Tomáš, 3. Kopřiva Čeněk. Turnaj 
probíhal ve spolupráci se Střediskem volného času, kde hráli chlapci pod vedením pana Málka a pana 

Martínka, holky hrály v tělocvičně. Celkem se zúčastnilo 35 žáků. Děkujeme všem za účast a panu 

Málkovi za organizaci celého turnaje. 
Mgr. Marek Dostál 
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Florbal 

V říjnu se žáci 6. – 7. třídy zúčastnili florbalového turnaje, který se konal ve Znojmě. Po pěkných 

výkonech skončili ve skupině třetí a velmi dobře reprezentovali naši školu nejenom po sportovní stránce. 

Výsledky: ZŠ Miroslav – ZŠ JUDr. Mareše 3:6, ZŠ Miroslav – ZŠ Mládeže 1:9, ZŠ Miroslav – ZŠ 
Šumná 11:0. Střelci branek: Dúbrava A. 7x, Ludvík T. 2x, Horák M., Čudan Š., Hlávka D., Sobotka M., 

Slezák L., Robl D. Školu reprezentovali také Dúbrava J., Huber R. 

V prosinci se žáci 8. – 9. třídy zúčastnili florbalového turnaje, který se konal ve Znojmě. Po dobrých 

výkonech skončili ve skupině stejně jako mladší kategorie třetí. Výsledky: ZŠ Miroslav – ZŠ JUDr. 

Mareše 1:3, ZŠ Miroslav – ZŠ Přímětice 2:0, ZŠ Miroslav – ZŠ Prosiměřice 3:2, ZŠ Miroslav – ZŠ 

náměstí Republiky 0:2. Střelci branek: Demuth A., Horák V. 2x, Janků A. 2x, Vala R. Dále školu 
reprezentovali Stašek K., Hanzel T., Drzymalla B., Pitra L., Kopřiva Č., Plechatý A., Hefr A. 

Za ŠSK Mgr. Marek Dostál 

17. Umělecké soutěže 

Pěvecká soutěž Lyra 2019 

V sobotu 9. listopadu se uskutečnil 21. ročník 

pěvecké soutěže Lyra. Naši školu reprezentovaly: 

Lenka Benešová 4. A, Naďa Benešová 6. B a Nicol 
Bystrianská 9. A. Soutěž probíhala ve 4. kategoriích, 

kde se vystřídalo 70 zpěváků a zpěvaček z 35 

základních, středních i uměleckých škol. Vyšlo z ní 
27 vítězů, neboť porota tentokrát neudělovala 1., 2. 

a 3. místo, protože výkony soutěžících byly na 

vysoké a vyrovnané úrovni. 

 Naše škola měla zastoupení ve II. a III. 

kategorii. 

Z II. kategorie (4. - 6. tř.) postoupila s písní Pátá 

Lenka Benešová, z III. kategorie (7. - 9. tř.) 

Nicol Bystrianská s písní Skyscraper. Všichni 
finalisté vystoupí příští rok na koncertech Lyra 

Fest 2020 a budou mít možnost nahrát své 

videoklipy ve studiu. 

Mgr. Ludmila Schlesingerová  
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Recitační soutěže 

Školní kolo recitační soutěže 
Ve středu 29. ledna se uskutečnilo v malé budově I. stupně školní kolo recitační soutěže. Recitačního 
klání se zúčastnilo celkem 30 žáků 1. - 5. ročníku a speciální třídy, kteří soutěžili ve třech kategoriích. 

Velké poděkování patří porotě složené z p. učitelek na penzi: Jarmile Kopečkové, Věře Ševčíkové a Janě 

Teplíkové, za jejich nelehké rozhodování. Dále p. uč. Janě Pavlů, která celou soutěž moderovala, 

a v neposlední řadě děkujeme třídním učitelkám za přípravu recitátorů. 

 
Výsledky školního kola: 

I. kategorie – 1. ročník 

1. místo Amálie Nováková  (1. B) 

2. místo Marie Drastíková  (1. A) 

3. místo Toby Kunc  (1. A) 

II. kategorie – 2. a 3. ročník 

1. místo Vojtěch Toufar  (2. B) 

2. místo Eliáš Jelínek  (2. A) 

3. místo Leontýna Vráblíková (3. B) 

III. kategorie – 4. a 5. ročník 

1. místo Lenka Benešová (4. A) 

2. místo Eliška Dostálová (5. A) a Denisa Kounická (4. B) 

3. místo Anna Kristýna Němcová (4. B) a Alex Oliva  (4. B) 

Diplom za pěkný přednes obdrželi i Libor Lauš a Tomáš Dvořák, žáci 1. P. 

Gratulujeme! 

Za žáky a p. učitelky Mgr. Olga Široká  
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REGIONÁLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2020 

 

 

Ve středu 12. února se uskutečnil již VIII. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních 

škol moravskokrumlovského regionu. 

Celkem 36 recitátorů z osmi ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Mor. Krumlov-Klášterní, 

Dolní Dubňany, Vedrovice, Skalice, Miroslav - soutěžilo v pěti kategoriích. Pětičlennou porotu tvořily 

bývalé či současné p. učitelky českého jazyka z II. stupně naší ZŠ: Ludmila Schlesingerová, Adéla 

Hlávková, Věra Ševčíková a Jana Teplíková. Za Městskou knihovnu v Miroslavi zasedla v porotě paní 
Miluše Hrbová. Děkujeme porotě za její čas a nelehké rozhodování. 

I. kategorie – žáci 1. tříd 

1. místo: Marie Drastíková (ZŠ Miroslav) 

2. místo: Adéla Králová (ZŠ Olbramovice) 

3. místo: Jan Pecina (ZŠ Dolní Dubňany) 

II. kategorie – žáci 2. tříd 

1. místo: Vojtěch Toufar (ZŠ Miroslav) 

2. místo: Jiří Fiala (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní) 

3. místo: Matyáš Mráz (ZŠ Dolní Dubňany) 

Diplom a zvláštní cenu za vynikající přednes získali Daniela Horáková a Lukáš Fiala ze ZŠ 

Olbramovice. 

III. kategorie – žáci 3. tříd 

1. místo: Michaela Hlaváčová (ZŠ Hostěradice) 

2. místo: Julie Hájková (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní) 

3. místo: Daniel Janderka (ZŠ Vedrovice)  

IV. kategorie – žáci 4. tříd 

1. místo: Karolína Julie Široká (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní) 

2. místo: Lenka Benešová (ZŠ Miroslav) 

3. místo: Tomáš Kuchařík (ZŠ Vedrovice)  
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V. kategorie – žáci 5. tříd 

1. místo: Elisabeta Chárová (ZŠ Dolní Dubňany) 

 Anežka Pecinová  (ZŠ Dolní Dubňany) 

2. místo: Eliška Dostálová (ZŠ Miroslav) 

3. místo: Tereza Garčinská (ZŠ Prosiměřice)  

Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy a knihy. Všichni účastníci recitační soutěže si pak odnášeli 

pamětní list a jako dáreček záložku do knihy, kterou jim vyrobili žáci 4. B. 

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně 

děkujeme za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže. 

Mgr. Olga Široká 

Miroslavský slavíček 2020 

 
 

České a hlavně moravské lidové písně jsou naším národním dědictvím a provází nás od útlého dětství. 

V dnešní době se nám lidová píseň trochu vytrácí z rodin i školních zařízení, proto mám snahu u nás 
podpořit hudební tradice a umělecké činnosti dětí v oblasti folklóru a uskutečnila jsem první ročník 

soutěže v sólovém zpěvu lidových písní nazvané Miroslavský slavíček. Školní kolo pro žáky 

1. stupně ZŠ proběhlo 5. března v odpoledních hodinách. Přihlásilo se na 30 zpěváků a zpěvaček 

a  každý si připravil jednu lidovou píseň, kterou bez doprovodu zazpíval před tříčlennou porotou. 
Do poroty zasedli pedagogové i hudebníci, jmenovitě Mgr. Ludmila Schlesingerová, Mgr. Miloslava 

Růžičková a Jan Hlaďo. Hostem soutěže byl i dlouholetý pedagog ZUŠ Hrušovany n/Jevišovkou 

a muzikant pan Ladislav Zapletal.  Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích a tady jsou výsledky: 
I. Kategorie (1. ročník)     

1. místo Amálie Nováková   

2. místo  Marie Drastíková 

3. místo Pavlína Jeřábková 
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zvláštní cena poroty- Stela Venutová  

                                         

II. Kategorie (2. ročník) 

1. místo Nicol Schlesingerová 

2. místo Pavlína Pravdíková 

  Ema Šimšová 

3. místo Tereza Formannová 

  

III. Kategorie (3. a 4. ročník) 
1. místo Lenka Benešová  

2. místo Matyáš Vrba 

3. místo Kateřina Nováková 

Lucie Vančurová 

zvláštní cena poroty - Kryštof Sterzik  

 

IV. Kategorie (5. ročník) 

1. místo Eliška Dostálová 

2. místo  Zuzana Balíková 

Vítězům pogratulovala a diplomy předala paní ředitelka školy Mgr. Jana Kadlecová, která má ke zpěvu 
také velmi blízko. Za ceny pro vítěze a sladkosti pro soutěžící děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ. 

Vítězové školního kola budou naši školu reprezentovat v okresním kole Znojemského slavíčka, který 

má již dlouholetou tradici a uskuteční se v polovině dubna ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Děkuji 

učitelkám 1. stupně ZŠ za přípravu dětí na soutěž a postupujícím zpěváčkům přeji mnoho úspěchů ve 
Znojmě. 

Mgr. Jana Benešová 

18. Kulturní akce 

Malý festival loutky 2019 

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 mohli malí diváci předškolního a mladšího školního věku v kulturním domě 
v Miroslavi zhlédnout divadelní představení s názvem „Sůl nad zlato“. Titul sehrálo Divadlo matky 

Vackové. Jednalo se již o 14. ročník velmi známého „Malého festivalu loutek“. Akce se pořádala za 

podpory Nadace ČEZ a Elektrárny Dukovany. V rámci festivalu je i možnost zapojit se do výtvarné 
soutěže. Úkolem je prostřednictvím různých výtvarných technik ztvárnit postavy či výjevy 

z předvedených her festivalu 2019. Autoři vítězných děl budou slavnostně vyhlášeni a náležitě 

odměněni v IC Jaderné elektrárny Dukovany. 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

Radovanovy radovánky aneb s dětmi za kulturou! 

Ve středu 22. 1. kulturní dům v Miroslavi hostil brněnské Divadlo Věž, které si pro své malé diváky 

připravovalo pohádkové představení Radovanovy radovánky podle příběhů z pera Zdeňka Svěráka. 

Kulturním domem se nesl nezaměnitelný hlas Zdeňka Svěráka, který namluvil roli vypravěče. Během 
představení si mohli diváci pobrukovat veselé písničky Jana Zrzavého.  

Že neznáte Radovana??? Pásmem příběhů provází chlapec Bohuslav, jehož rodiče vlastní zahradnictví. 

Protože je Bohuslav vskutku veselá kopa, rád se směje a raduje, všichni mu neřeknou jinak než Radovan! 
Zažívá spoustu dobrodružství se svým pejskem Kvikem a kamarádkou Kateřinou. Uspořádá závody 

žížal nebo vyzraje na motýly, kteří se pokouší zničit jejich úrodu. A to by nebyla pohádka pohádkou, 
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kdyby se tu a tam neobjevil i zlý výrostek Hugo, který se snaží svojí nevychovaností dětem znepříjemnit 

život. Vše ale nakonec, jako v každé pohádce, dobře dopadne a hlavní hrdinové se mohou těšit z dalšího 

dobrodružství.  
Děkujeme za předčasný dárek k nadcházejícímu vysvědčení a budeme se těšit na další kulturní zážitek! 

Mgr. Vladimíra Vančurová 

19. Jiné aktivity školy 

Lyžařský výcvikový kurz 

V termínu od 19. 1. do 25. 1. 2020 se uskutečnil již 35. ročník lyžařského kurzu, kterého se zúčastnilo 

67 žáků sedmého a osmého ročníku. Po desáté jsme byli na chatě Jedlová v Deštné 

v Orlických horách. Podmínky pro lyžování byly dobré, využívali jsme místní areál i areál 
„Marta“ přímo v Deštné. Žáci projevili velkou snahu o zvládnutí lyžařské techniky, velká většina z nich 

stála na lyžích poprvé. Po mnoha letech jsme se nám bohužel staly i úrazy, celkově však lze kurz hodnotit 

velmi pozitivně. 

Máca Jaroslav 

BOVYS (ovoce, zelenina a mléko do škol) 

Bovýskovy vitamíny 

Už jste někdy slyšeli, že granátové jablko 
prospívá našemu srdci? Nebo snad víte, že 

mango má omlazující účinky a je plné 

hodnotných vitamínů? Tyto a mnoho jiných 
zajímavostí se dozvěděli žáci naší školy 

během úterní ochutnávky ne příliš známých 

druhů exotického ovoce. Procestovali celý 

svět při zjišťování původu např. pitahay, což 
je plod kaktusu a má velmi osvěžující chuť. 

Mango nalezli až v daleké Indii a z největší 

dálky k nám putují slaďounké čínské hrušky 
nashi a kalifornské avokádo. Nejvíce dětem 

chutnaly blumy, které svou chutí připomínají 

naše švestky, a u nás se jim někdy říká 

ryngle. Ale ani semínka granátového jablka, 
z marhaníku granátového, se nenechala 

zahanbit a spolu se sladkou dužninou kiwi 

skončila na druhém místě. Dětem se 
z loňského roku vybavila i chuť avokáda, 

které je bohaté na zdravé tuky a maminky 

z něj doma vyrábějí chutné pomazánky. 
Byla to sice jen malá ochutnávka, ale plná 

vitamínů, které v současné době budeme 

hodně potřebovat k překonání všudypřítomných a nebezpečných virů. Tak doufám, že jim zdravými 

svačinkami plnými čerstvého ovoce a zeleniny nedáme žádnou šanci. 
Mgr. Jana Pavlů  
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Naše škola v době nepřítomnosti žáků 

Od středy 11. března 2020 zejí všechny základní školy v České republice prázdnotou a ani naše škola 

není výjimkou. 

Výuka prostřednictvím Bakalářů 

S kolegy jsme se ve středu 11. 3. sešli na provozní poradě, na které jsme si domluvili jasná, přehledná 

a jednotná pravidla pro zadávání domácí práce a výuky na dálku. 

Naše škola používá již 2 roky Internetovou žákovskou knížku Bakaláři, jejíž prostřednictvím zadávají 

vyučující domácí úkoly a formou nástěnky třídy či hromadnou nebo soukromou zprávou jsou v kontaktu 

se žáky i jejich rodiči. Mohou k domácímu úkolu přiložit přílohu, zadat úkol s elektronickým vyplněním 
a žáci mohou odpovědět i připojit přílohu zpět. 

Úkoly jsou zadávány formou týdenní práce, např. úkoly v týdnu od 23.3 do 27.3.  

Kolegové jsou maximálně vytíženi přípravou výuky na dálku a následnou kontrolou a hodnocením, 
komunikací s rodiči i žáky. Využívají ještě další komunikační prostředky, na které jsou se svými žáky 

zvyklí a které jim vyhovují, např. Messenger, email, Google Classroom, Google Meet a různé online 

portály. 

Vím, že je to pro všechny velice náročné, jak pro vyučující, tak pro žáky i jejich rodiče a že výuka online 
není žádná legrace. 

V médiích se hodně mluví o přiměřenosti, přetěžování žáků i rodičů a neefektivnosti. O tom, že někdy 

méně znamená více. Je také rozdíl mezi mladším žákem, který ještě nedokáže pracovat samostatně 
a mezi starším žákem, který už by měl být schopen si činnost naplánovat, rozvrhnout a koordinovat tak, 

aby vše zvládl v daném termínu. 

Na druhé straně se píše o rozvoji dovedností práce s digitálními technologie a o skokovém posunu 
školství tímto směrem. 

Děti mají své povinnosti, které musí splnit a my jim musíme poskytnout zpětnou vazbu komunikací 

a např. slovním či bodovým hodnocením jejich práce, která bude po návratu do školy zkontrolována. 

V úterý 24.3 jsem se dívala na „Snídani s Novou“, kde mluvil náš bývalý školní psycholog Mgr. Robert 
Čapek a mluvil o efektivnosti vzdělávání doma. Pro inspiraci uvádím jeho deset zásad dobrého 

domácího vyučování: 

1. Není to o učivu, ale o činnosti. 

2. Není to o povinnosti, ale o zábavě. 

3. Není to o rodičích, ale o žákovi. 

4. Není to o technice, ale o možnostech. 

5. Není to o vězení, ale o svobodě. 

6. Není to o formálnosti, ale o smyslu. 

7. Není to o všech, ale o jedinci. 

8. Není to o objemu, ale o obsahu. 

9. Není to o prosazování, ale o spolupráci. 

10. Není školní, ale je domácí. 

G Suite společnosti Google 

Od ledna 2020 se naše připojila ke službě služby G Suite společnosti Google, bude poskytovat 

a spravovat účty G Suite for Education pro všechny naše žáky. G Suite pro vzdělávání je sada nástrojů 

pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu a pro online výuku. Obsahuje nástroje Gmail, Kalendář, 

Dokumenty, Disk (úložiště pro dokumenty), Učebna (e-learning systém) a další. Tyto nástroje, mimo 
jiné, pomáhají žákům získávat dnes tolik potřebné digitální dovednosti. 
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Online vzdělávání 

Na webových stránkách naší školy je také dostatek odkazů k online vzdělávání, většina vydavatelů 

učebnicí nabízí zdarma licenční klíče ke svým internetovým učebnicí, např. Nová škola, Fraus, Taktik, 
další portály nabízejí své služby zdarma, např. Včelka, Matika-in, Zlatka-in, Čeština-in, Prima Uča, 

společnosti jako Didakta, Scio, Kalibro, Edufix zpřístupňují zdarma i přijímačkové testy, na ČT2 běží 

každý všední den dopoledne pořad UčíTelka, odpoledne vzdělávací dokumenty a v úterý a čtvrtek 
příprava na přijímací zkoušky.  

Přijímací zkoušky na střední školy 

V době uzávěrky zpravodaje ještě nebyl jasný náhradní termín přijímacích zkoušek. Jak už jsem psala 

výše, na internetu je dostatek cvičných přijímačkových testů zdarma a samozřejmě i naši vyučující 
9. ročníku tuto přípravu koordinují a kontrolují na dálku. 

Zápis do 1. ročníku 2020-21 

Co se týče zápisu do 1. ročníku 2020_21, letos jsme realizovali elektronický zápis, kdy rodiče mohli své 
děti zapsat od 1.3 do 31. 3. na https://zsmiroslav.zapisdoprvni.cz/ a následně nám potom zaslat do 10. 4. 

vyplněnou žádost o přijetí či odkladu. Zápis tedy letos proběhl bez přítomnosti dětí. Musíme být trpěliví, 

čekat jak se bude dále situace vyvíjet a věřit, že 1. září slavnostně zahájíme nový školní rok. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy  

Rodiče také mohou požádat školu o zaslání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu 

uzavření školy. Nově je možné vystavit tuto žádost rodiči dítěte do 13 let na celou dobu uzavření škol 

i pro OSVČ. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci. 
Kontaktujte nás na kadlecovaj@zsmiroslav.cz a my Vám pošleme vyplněnou Žádost o ošetřovné s 

elektronickým podpisem. 

Žádost rodičům 

Nakonec bych chtěla apelovat na rodiče našich žáků, aby opravdu dohlédli na domácí přípravu, ze všech 

sil spolupracovali s vyučujícími svých dětí a pevně věřím, že výuku na dálku společnými silami 

zvládneme.  

Přeji všem pevné zdraví a hodně trpělivosti při zvládání této pro nás naprosto nové a s ničím 
nesrovnatelné situace. 

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy 

ZŠ Miroslav v období distanční výuky a návratu žáků do školních lavic 

V minulém vydání Miroslavského zpravodaje jsem psala o zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole od 

11. března 2020 a o distanční výuce na naší škole. Informace byly z konce března, kdy jsme vůbec 

nevěděli, jak dlouho tato situace potrvá a zda v letošním školním roce naše žáky ještě uvidíme.  
V článku jsem také předpokládala, že se naši pedagogové i žáci skokově posunou ve formách 

a způsobech digitální výuky a také se tak stalo. 

Distanční výuka 
Zpočátku jsme využívali náš školní systém Bakaláři pro posílání a přijímání zpráv, zadávání 

a odevzdávání domácích úloh, posílám příloh apod. Pedagogičtí zaměstnanci již měli zřízené školní účty 

služby G Suite společnosti Google a vzápětí jsme je také založili pro všechny žáky. Rodiče museli 
digitálně potvrdit souhlas s touto službou a třídní učitelé svým žákům rozeslali přihlašovací údaje. 

Učitelé se hned chopili nové možnosti, spousta z nich začala používat službu Hangouts Meet pro 

pořádání videokonferencí a hlavně na 1. stupni se tady metoda stala stěžejní při výuce. Žáci měli 

několikrát do týdne online výuku se svým vyučujícím a i naši nejmenší školáci se naučili používat své 
školní účty, ovládat kameru, mikrofon a další funkce tohoto programu. 

Učitelé cizích jazyků zase rádi využívají prostředí Google Classroom, natáčejí pro své žáky výuková 

videa, tvoří cvičení a soutěže. 
Další předností služby G Suite je také využívání sdílených disků a google dokumentů, kdy odpadá 

stahování, tisk příloh a jejich následné skenování a odesílání vyučujícím ke kontrole. Žáci vyplní úkol 

přímo na sdíleném disku. 

https://zsmiroslav.zapisdoprvni.cz/
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K žákům, kteří nemají internet (je jich 7 na celé škole) přistupujeme individuálně, vyučující jim úkoly 

zadávali jinou cestu, např. osobním vyzvednutím materiálů k domácí práci. 

Většina žáků pracovala opravdu pilně a pečlivě až na výjimky, kdy jsme museli prostřednictvím rodičů 
urgovat plnění úkolů.  

Akce školy 

Bohužel jsme také museli zrušit celou řadu akcí, které byly naplánované do konce roku. Druhý stupeň 
nestihl dokončit festival Světla a stíny světa, který pro nás dlouhodobě zajišťuje Středisko volného času 

v Miroslavi, preventivní program pro 2. stupeň “To je zákon kámo”, který navazoval na podzimní 

návštěvu žáků 6. - 8. ročníku protidrogového vlaku Revolution Train v Pohořelicích a preventivní 

programy Podané ruce. 
Byla zrušena okresní kola olympiád, kterých se každoročně zúčastňujeme: matematická a biologická, 

okresní kolo Pythagoriády, soutěž Matematický klokan, Vedrovická lískulka, dyslektická olympiáda ad. 

Neproběhnou tradiční akce k ukončení školního roku, např. ocenění nejlepších žáků na radnici, 
sportovní den 2. stupně, adaptační den pro žáky budoucích 6. ročníků ze spádových obcí, školní výlety 

všech tříd, exkurze, absolventské práce žáků 9. ročníku, projektové dny, rozloučení s vycházejícími 

žáky, pasování žáků 5. ročníku na žáky 2. stupně, školní akademie a poslední zvonění žáků 9. ročníku.  

Přijímací řízení 
Zápis žáků do 1. ročníku neproběhl tradičně, ale pouze elektronicky, kdy rodiče zapsali žáka online do 

našeho evidenčního systému, do schránky na budově školy doručili podepsanou žádost o přijetí 

a rozhodnutí jim byla zaslána následně s digitálním podpisem. Stejně tak proběhl i přestup žáků na 
2. stupeň ze spádových obcí. Vše proběhlo hladce, bez problémů a rodičům patří velké poděkování za 

vstřícný přístup. Myslím, že i příští roky proběhne přijímací řízení digitálně, samozřejmě žákům 

umožníme osobní slavnostní návštěvu školy. 

Porady pedagogických pracovníků 

Provozní a pedagogické porady probíhaly také netradičně prostřednictvím videokonferencí. Téměř 

každý týden ve čtvrtek jsme se scházeli v hojném počtu u svých počítačů a řešili aktuálně se vyvíjející 

situaci ohledně distanční výuky, klasifikace žáků, bezpečnostních, hygienických opatření a návratu žáků 
do školy. 

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole 
Na konci dubna byl ministerstvem školství oznámen termín návratu žáků do školních lavic. 

V pondělí 11. května se vrátili žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky a od 25. května 

byla umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně. 
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Byly vydány manuály pro školy, ve kterých jsou přesně popsána všechna hygienická a organizační 

opatření. Rodiče museli své děti přihlásit s předstihem, abychom mohli na základě počtu žáků vše přesně 

naplánovat. 
Žáci se musejí před školou a ve společných prostorách pohybovat s rouškou na obličeji, po příchodu do 

školy použít dezinfekci na ruce, při prvním vstupu předložit podepsané čestné prohlášení 

o bezinfekčnosti a seznámení s rizikovými skupinami a ve třídách být ve skupinkách maximálně po 
15 žácích. Samozřejmostí jsou dezinfekční mýdla a jednorázové papírové utěrky. 

Dětské odpolední skupiny 

Díky tomu, že jsme středně velká škola a máme dostatek prostor i personálu, mohli jsme uspokojit 

požadavky všech rodičů, kteří měli o docházku svých dětí do školy zájem. Můžeme dokonce i zajistit 
dětské odpolední skupiny, které musejí zůstat zachovány, jako ty ve výuce. Děti po výuce nechodí 

společně do školní družiny, ale vracejí se s paní vychovatelkou či asistentkou zpět do svých tříd. Paní 

učitelky 1. stupně také pokračují ve svých kroužcích, tak jak na ně byli žáci jejich tříd zvyklí.  

Školní jídelna 

I školní jídelna mohla obnovit svůj provoz k velké radosti i ostatních strávníků, kteří v době nouzového 

stavu nemohli využívat její služby. 

Žáci chodí na obědy opět po jednotlivých skupinách v půlhodinových rozestupech a tak nám vydávání 
obědů pro 1. -5. ročník zabere dvě a půl hodiny. Paní kuchařky nalepily na podlahu jídelny barevné 

puntíky v jeden a půl metrových vzdálenostech rozestupech a tím dětem zpestřily čekání na výdej oběda, 

protože je baví po nich skákat:) 

Úklid školy 

Velké nároky jsou také kladeny na správní zaměstnance školy. Paní uklízečky musí každý den pečlivě 

umýt a dezinfikovat všechny plochy a prostory školy, aby byla zaručena bezinfekčnost prostředí. I jim 
patří poděkování za jejich náročnou práci. 

Návrat žáků 2. stupně 

V pondělí 8. června nastoupili i žáci druhého stupně, ale pouze každý ročník na jeden den v týdnu, za 

účelem individuální nebo skupinové konzultace (opět do 15 žáků) nebo setkání s třídním učitelem, 
socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu 

zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic a předání vysvědčení za 

2. pololetí školního roku 2019/2020. Distanční výuka je i nadále jako hlavní součást vzdělávání 
zachována. Stravování pro 2. stupeň bohužel nejsme schopni z důvodu složitých preventivních opatření 

zajistit. 

Hodnocení žáků za 2. pololetí vychází z podkladů získaných v době, kdy osobní přítomnosti žáků nebyla 
zakázána (tj. do 10. března 2020), podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo 

vzdělávání na dálku a také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí. 

Celému pedagogickému sboru, všem žákům a jejich rodičům patří velké poděkování za jejich práci, 

protože vzdělávání na dálku, je pro všechny zúčastněné, mnohem náročnější než “běžná” prezenční 
výuka. 

Teď už zbývá doufat, že tento školní rok uzavřeme v pořádku a od 1. září 2020 bude zase prezenční 

výuka standardem našeho školství. 

Mgr. Jana Kadlecová  
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Poslední zvonění 

V pátek, 26. června 2020 jsme naposledy zazvonili vycházejícím žákům, kteří naposledy prošli 

hlavním vchodem naší školy. Ať se vám daří dalším studiu a rádi se k nám vracíte.) 

Mgr. Jana Kadlecová 

 

Úprava zahrady školní družiny 

 
 
Dobrých zpráv není nikdy dost. Velké poděkování patří p. Ing. Suchánkovi, novému řediteli SMM 

Miroslav, zaměstnancům SMM Miroslav a pánům školníkům naší školy za vstřícnost, ochotu, pečlivost 

a rychlost při údržbě zahrady školní družiny. Využili jsme nucené nepřítomnosti našich žáků, odvezli 
nepraktický štěrk z okolí umělé sportovní plochy, odizolovali vnější zeď, navezli hlínu, vyseli trávu 

a vyměnili písek v pískovišti. Tak ještě trochu přízně přírody, aby se trávě dařilo a zahrada byla 

připravená na naše nejmenší žáky, na které už se moc těšíme. 

Mgr. Jana Kadlecová 
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Poděkování  

Velké poděkování patří městu 

Miroslav za dodání 150 kusů 
ochranných roušek pro zaměstnance ZŠ 

Miroslav a 50 kusů pro naše žáky. Dále 

p. Ing. Petru Hráčkovi za výrobu 30 

ochranných štítů pro paní kuchařky ve 
školní jídelně v DPS Miroslav a v MŠ 

Pastelka, pro paní učitelky 1. stupně, 

paní vychovatelky a paní asistentky, 
které nastupují od 25. 5. 2020, aby 

zajistily výuku žáků 1. - 5. ročníku 

a dětské odpolední skupiny. 

Vaší pomoci si velice vážíme. 

Mgr. Jana Kadlecová 

Poděkování sponzorům 

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

podmínek školy a také na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích pro naše žáky. Věřím, že nám 
zůstanou nakloněni i v příštím roce, a touto cestou jim děkuji. 

Poděkování patří: 

Česká pojišťovna – p. Janíčková Ludmila 

Nečesaná Aneta 
Taupp Hana 

 

Ještě jednou moc děkujeme! 
Mgr. Jana Kadlecová 

20. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/20 neproběhla na naší škole kontrola ČŠI. 

Mgr. Jana Kadlecová 

21. Základní údaje o hospodaření školy  

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

činnosti. Údaje za kalendářní rok 2019 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Vypracovala Bc. Jakubcová Jitka 

22. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/20 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového či mezinárodního programu. 

23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 

24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

http://www.zsmiroslav.cz/aktualityskoly/17001/
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V letošním školním roce pokračoval projekt „Šablony II. Projekt byl zaměřen na kroužky na podporu 

výuky žáků, herní a čtenářské kluby, doučování, DVPP a projektové dny. 

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

prostředky na obědy pro 44 naše žáky. 
S Institutem pro regionální spolupráci, o.p.s. jsme realizovali projekt „Rozvoj kreativity ve výuce 

přírodovědných předmětů.“ Projekt byl ukončen k 31. 12. 2019.  

Pokračovala realizace projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické 
a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, jsme partnerem Střední školy dopravy, obchodu 

a služeb Moravský Krumlov. Projekt byl ukončen 30. 6. 2020. 

Mgr. Jana Kadlecová 

25. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 

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

velmi dobrá. Z důvodu Covid 19 nebyly využity všechny prostředky, určené na odměny za soutěže 

a aktivity spojené s koncem školního roku, např. projektové dny, rozloučení se žáky 9. ročníku 
a pasování žáků 5. ročníku na šesťáky, školní akademie, ocenění žáků na radnici, sportovní den druhého 

stupně a další akce. Proto, byl na poslední schůzi výboru SR 4. 6. 2020, upraven rozpočet a peníze 

využity na nákup pomůcek a interaktivní tabule do nově vzniklé první třídy. 
Město Miroslav poskytlo v rámci rozpočtu školy finanční prostředky na provoz, školní nábytek, 

elektrickou smažící pánev a plynový sporák do školní jídelny. Byla ukončena  třetí etapa výměny 

osvětlení ve třídách v budově I. 

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 17. 9. 2020 

 (razítko) 

Mgr. Jana Kadlecová 

ředitelka školy 



 

 57 

26. Přílohy 

Příloha č. 1 – hospodaření školy 

Vyhodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 

      

    

Rozpočet 
schválený 

2019 

Poslední 
upravený 
rozpočet k 

31.12. 2019 

Skutečnost 
hlavní činnost 

k 31.12.2019 

Skutečnost 
vedlejší 

činnost k 

31.12.2019 

  Výnosy celkem 36 239 800,00 37 788 294,90 36 013 974,01 1 774 320,89 

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné žáci 1 980 000,00 2 197 670,90 2 197 670,90   

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné HČ 1 550 000,00 1 774 320,89   1 774 320,89 

602 Výnosy z prodeje služeb - ostatní   200,00 200,00   

602 Výnosy z prodeje služeb - školné  105 000,00 101 400,00 101 400,00   

603 Výnosy z pronájmu         

648 Čerpání fondů (fond odměn, rezervní fond)   182 409,00 182 409,00   

649 Ostatní výnosy - přeplatek energií         

649 Ostatní výnosy - ŠJ   9 625,05 9 625,05   

649 Ostatní výnosy HČ         

662 Úroky 1 100,00 1 261,32 1 261,32   

669 Ostatní finanční výnosy    250,00 250,00   

672 Příspěvek  zřizovatele provozní ZŠ 3 602 700,00 3 642 700,00 3 642 700,00   

672 Příspěvek zřizovatele provozní ŠJ 934 000,00 934 000,00 934 000,00   

672 Příspěvek  zřizovatele s vyúčtováním         

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "29"   588 925,00 588 925,00   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33076"   241 179,00 241 179,00   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33063" 550 000,00 177 047,24 177 047,24   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33070"   46 400,00 46 400,00   

672 Provozní dotace z jiných zdrojů - "33353" 27 517 000,00 27 890 906,50 27 890 906,50                                     

            

  Náklady celkem 36 144 800,00 36 925 960,00 35 942 302,75 1 724 028,74 

501 Spotřeba materiálu ZŠ 390 500,00 390 500,00 284 987,64   

501 Spotřeba materiálu - dary     27 028,00   

501 Spotřeba materiálu - ŠD     72 938,38   

501 Spotřeba materiálu ŠJ 1 899 300,00 2 130 000,00 2 129 439,71   

501 Spotřeba materiálu HČ 728 700,00 728 700,00   860 688,33 

501 Spotřeba materiálu "29"   400,00 400,00   

501 Spotřeba materiálu "33063" 150 000,00 1 500,00 1 463,00   

501 Spotřeba materiálu  "33353" 190 500,00 152 500,00 152 420,60   

502 Spotřeba energie ZŠ 1 030 000,00 1 027 900,00 992 692,10   

502 Spotřeba energie ŠJ 397 500,00 397 500,00 394 663,76   

502 Spotřeba energie HČ 132 500,00 132 500,00   128 554,68 

511 Opravy a udržování ZŠ 288 000,00 288 000,00 287 226,42   

511 Opravy a udržování ŠD     11 800,00   

511 Opravy a udržování ŠJ 77 500,00 77 500,00 57 617,74   

511 Opravy a udržování HČ 22 500,00 22 500,00   27 725,64 

512 Cestovné 1 500,00 2 900,00 2 834,00   

512 Cestovné "33063"         

512 Cestovné  "33353" 65 000,00 60 000,00 58 228,00   

513 Náklady na reprezentaci 10 000,00 10 700,00 10 651,00   

518 Ostatní služby ZŠ 1 042 300,00 1 082 300,00 1 082 020,62   

518 Ostatní služby - dary     2 050,00   
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518 Ostatní služby - ŠD     4 704,62   

518 Ostatní služby ŠJ 153 100,00 153 100,00 122 477,39   

518 Ostatní služby HČ 51 100,00 51 100,00   72 652,49 

518 Ostatní služby "33070" 40 000,00 46 400,00 46 400,00   

518 Ostatní služby  "33353" 85 500,00 144 200,00 144 118,00   

521 Mzdové náklady ZŠ MÚ 71 300,00 71 300,00 71 300,00   

521 Mzdové náklady ZŠ+ŠJ fond odměn     40 501,00   

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

521 Mzdové náklady HČ 484 000,00 484 000,00   454 461,00 

521 Mzdové náklady "29"   149 900,00 149 900,00   

521 Mzdové náklady "33063" 300 000,00 170 800,00 170 762,00   

521 Mzdové náklady  "33353"+"33076" 19 827 900,00 20 311 800,00 20 311 735,00   

524 Zákonné sociální pojištění ZŠ MÚ 24 300,00 24 300,00 24 198,00   

524 Zákonné sociální pojištění HČ 164 600,00 164 600,00   145 105,00 

524 Zákonné sociální pojištění "33063"   4 500,00 4 500,00   

524 Zákonné sociální pojištění  "33353"+"33076" 6 741 500,00 6 850 700,00 6 850 689,00   

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

525 Jiné sociální pojištění HČ 2 600,00 2 600,00   1 800,00 

525 Jiné sociální pojištění "33063"   60,00 56,00   

525 Jiné sociální pojištění  "33353" 73 100,00 84 800,00 84 753,00   

527 Zákonné sociální pojišětní ZŠ MÚ 1 500,00 1 500,00 1 426,00   

527 Zákonné sociální pojištění HČ 9 700,00 9 700,00   8 569,00 

527 Zákonné sociální pojištění "33063"   300,00 266,24   

527 Zákonné sociální pojištění  "33353"+"33076" 396 600,00 403 600,00 403 592,50   

528 Jiné sociální pojištění  "33353" 85 000,00 69 400,00 69 352,00   

549 Ostatní náklady ZŠ 435 000,00 51 000,00 44 918,00   

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

549 Ostatní náklady ŠJ - rozpuštění DPH     223 862,85   

549 Ostatní náklady HČ         

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

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ 24 800,00 24 800,00 23 220,00   

551 Odpisy dlouhodobého majetku ŠJ MÚ 37 500,00 37 500,00 32 308,00   

558 Náklady z DDM ZŠ MÚ 413 000,00 413 000,00 402 973,44   

558 Náklady z DDM ŠJ MÚ 84 800,00 84 800,00 69 459,34   

558 Náklady z DDM ZŠ - dary     98 161,00   

558 Náklady z DDM ŠD      11 957,00   

558 Náklady z DDM HČ 28 200,00 28 200,00   24 472,60 

558 Náklady z DDM "29"    438 700,00 438 625,00   

558 Náklady z DDM "33063" 60 000,00 0,00     

558 Náklady z DDM "33353" 51 900,00 71 900,00 71 866,40   

572 Náklady-odvod do rozpočtu zřizovatele     384 000,00   

            

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK     71 671,26 50 292,15 

            

  Investiční příspěvek zřizovatele         

  Konvektomat 340 000,00 340 000,00 334 344,00   

  Myčka na nádobí 110 000,00 110 000,00 109 380,00   

      

 Vypracovala: Jana Málková 04.03.2020     
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Příloha č. 2 – vyhodnocení rozpočtu fondového hospodaření k 31.12.2019 

  

Rozpočet 
Schválený 

2019 

Poslední upravený  
rozpočet k 
31.12.2019 

Skutečnost 
k 31.12.2019 

411-Fond odměn     

Stav k 1.1. 22 23 22 751,67 

Příděl ze zisku 35 33 33 000,00 

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 

 
57 

 
56 

 
55 751,67 

Překročení prostředků na platy    

Odměny zaměstnancům 35   55 170,00 

Použití fondu celkem 35    

 22  581,67 

413-Rezervní fond     

Stav k 1.1. 142  142  142 051,05 

Příděl ze zisku 20  144  143 569,20 

Ostatní zdroje    

Zdroje fondu celkem 162 286 285 620,25 

Úhrada ztráty    

Převod do investičního fondu    

Úhrada sankcí    

Ostatní 35   

Použití fondu celkem 35   

 127 286 285 620,25 

414-Rezervní fond     

Stav k 1.1.    

Peněžní dary  127 127 298,00 

Převod z EF    

Zdroje fondu celkem  127 127 298,00  

Použití peněžních darů  127 127 239,00 

Použití EF    

Ostatní    

Použití fondu celkem  127 127 239,00  

 
            59,00 

 

416-Investiční fond    

Stav k 1.1. 23  25   24 878,00 

Příděl z odpisů 104 97     97 156,00  

Investiční příspěvek od 
zřizovatele 

450 450  450 000,00 

Příděl z rezervního fondu    

Výnosy z prodeje majetku (jen se 
souhlasem zřizovatele) 

   

Dary k investičním účelům    

Zdroje fondu celkem 577 572 572 034,00 
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Pořízení dlouhodobého majetku 450 444 443 724,00 

Rekonstrukce, modernizace    

Opravy, údržba    

Odvod do rozpočtu zřizovatele 104 104 104 000,00 

Ostatní    

Použití fondu celkem 554 548 547 724,00 

 23 24 24 310,00 
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 Příloha č. 3 – komentář k čerpání rozpočtu 

Komentář k čerpání rozpočtu k 31.12. 2019 

Výnosy 

Rozpočtová změna č. 1/2019 byla přidělena 6.2.2019 JMK Brno (Kreativita)   

Rozpočtová změna č. 2/2019 byla přidělena 15.3.2019 JMK Brno     

Rozpočtová změna č. 3/2019 byla dle schváleného rozpočtu 18.3.2019 JMK Brno   

Rozpočtová změna č. 4/2019 byla schválena usnesením č. 3.39 na 34. schůzi rady města dne 16.9.2019  

Rozpočtová změna č. 5/2019 byla schválena ředitelkou školy 06.12.2019     

Rozpočtová změna č. 6/2019 byla schválena ředitelkou školy 12.12.2019     

Rozpočtová změna č.7/2019 byla schválena usnesením č. 6.17 na 41. schůzi rady města dne 

18.12.2019 

Rozpočtové změny k 31.12.2019         

Rozpočtová změna č. 8/2019 zvýšení ceny obědů - nárůst stravného     

Rozpočtová změna č. 9/2019 zvýšení ceny obědů - nárůst stravného     

Rozpočtová změna č. 10/2019 vybráno za opis vysvědčení     

Rozpočtová změna č. 11/2019 vybráno nižší školné       

Rozpočtová změna č. 12/2019 čerpání fondů       

Rozpočtová změna č. 13/2019 přefakturace plynu v ŠJ na MŠ Husova Pastelka   

Rozpočtová změna č. 14/2019 vyšší úroky       

Rozpočtová změna č. 15/2019 vratka za pojistné plnění (rozbité okno)     

Rozpočtová změna č. 16/2019 čerpání provozní dotace z projektu Kreativita   

Rozpočtová změna č. 17/2019 rozdíl čerpání "33076"       

Rozpočtová změna č. 18/2019 rozdíl čerpání "33063"       

Rozpočtová změna č. 19/2019 přidělená dotace na plavání "33070"     

Rozpočtová změna č. 20/2019 byla přidělena 31.12.2019 JMK Brno-upravený rozpčet   

Náklady 

Rozpočtová změna č. 21/2019 rozdíl spotřeby potravin ve školní jídelně (hrazeno ze stravného) 

Rozpočtová změna č. 22/2019 upravený rozpočet na projekt Kreativita     

Rozpočtová změna č. 23/2019 rozdíl čerpání "33063"       

Rozpočtová změna č. 24/2019 rozdíl čerpání "33353" z MŠMT     

Rozpočtová změna č. 25/2019 navýšení spotřeby na plavání pro žáky     
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Rozpočtová změna č. 26/2019 rozdíl čerpání služeb "33353" z MŠMT     

Rozpočtová změna č. 27/2019 rozdíl čerpání mezd Kreativita     

Rozpočtová změna č. 28/2019 rozdíl čerpání mezd "33063"     

Rozpočtová změna č. 29/2019 rozdíl čerpání mezd z MŠMT     

Rozpočtová změna č. 30/2019 zákonné pojištění "33063"       

Rozpočtová změna č. 31/2019 zákonné pojištění "33353"       

Rozpočtová změna č. 32/2019 jiné sociální pojištění navýšení "33063"     

Rozpočtová změna č. 33/2019 jiné sociální pojištění navýšení "33353"     

Rozpočtová změna č. 34/2019 zákonné sociální pojištění navýšení "33353"   

Rozpočtová změna č. 35/2019 jiné sociální pojištění navýšení "33353"     

Rozpočtová změna č. 36/2019 náklady z DDHM Kreativita     

Rozpočtová změna č. 37/2019 náklady z DDHM "33063"       

Rozpočtová změna č. 38/2019 náklady z DDHM "33353"       

Rozpočtová změna č. 39/2019 zákonné sociální pojištění navýšení "33063"   

Komentář k jednotlivým nákladovým účtům  

501 Spotřeba materiálu ZŠ  

čisticí prostředky, papíry a tonery do tiskáren a kopírek, zátěžový koberec před vchod, 

tiskopisy, papírové ručníky na toalety, baterie, regulátor na plyn, sáčky do vysavače, sušák, 

plováky na WC, všeobecný materiál k běžnému provozu, směrovky pro BOZP, archivní 

krabice, vybavení lékárniček do všech budov a kabinetů + na lyžařský výcvikový kurz, 

laminovací fólie, knihy k vedení spisové služby, nabíječka, žárovky, zářivky  

501 Spotřeba materiálu ŠJ 

Misky, talíře, naběračky, tácky - (inventář), všeobecný materiál k běžnému provozu, benzín 

na rozvoz obědů, nákup potravin, čisticí prostředky, kartuše do myčky, zářivkové trubice, 

sáčky 

501 Spotřeba materiálu dary 

odměny žákům za sběr papíru, knihy,  

501 Spotřeba materiálu ŠD 

Encyklopedie, školní potřeby, výtvarné pomůcky a potřeby, tavná pistole, 

501 Spotřeba materiálu JMK MŠMT 
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knihy, učební pomůcky, metodické pomůcky 

________________________________________________________________________ 

502 Spotřeba energií ZŠ+ŠJ 

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

________________________________________________________________________ 

511 Opravy a udržování ZŠ 

Opravy – oprava lyžárny, plánovaná oprava střechy na 1. stupni, malířské práce na budově 1. 

a 2., položení lina fyzika a kab. TV, opravy - sekačky, kopírky a tiskárny, myčky, opravy 

čerpadel do kotelny, oprava záložního zdroje, oprava plynoměru, oprava sekačky na trávu, 

oprava žaluzií, průtokového ohřívače, položení koberce v kanceláři 

________________________________________________________________________ 

511 Opravy a udržování ŠJ 

Oprava oken, dveří, rolet, položení dlažby v ŠJ – u vstupu do jídelny, oprava auta na rozvoz 

obědů, oprava stříkací pistole v myčce, práce malířské a natěračské – vzduchotechnika, 

oprava záložního zdroje, oprava mrazáku,  

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 

Upgrade programů Vema, Bakaláři, licence BOZP , plavání – pronájem bazénu, školení - 

řidičů, vedoucích pracovníků PO a administrativních pracovníků, revize elektroinstalace, 

plynového zařízení a revize tělocvičného nářadí, revize hasicích přístrojů, nájemné sokolovna, 

zvýšení zabezpečení programů dle zákona EU GDPR + zpracování opk, doména programu, 

poštovné, služby banky služby ostatní, kominické práce, poplatky bance, služby pošt, správa 

pracovních stanic ITC, hovorné, vývoz popelnic, pravidelná revize EZS,  

________________________________________________________________________ 



 

 64 

518 Ostatní služby ŠJ 

Čištění kanalizace v ŠJ (vývoz lapolu), hovorné, nájemné, upgrade- VIS, školení vedoucí a 

kuchařek, webhosting, v ŠJ, servis na konvektomat, nájemné v DPS, hovorné, práce 

servisního technika na pánev, vývoz popelnic 

________________________________________________________________________ 

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) 

________________________________________________________________________ 

551 Odpisy v ŠJ 

odpisy konvektomat, varný kotel, myčka( viz. plán odpisů) 

Odpisy vráceny do rozpočtu města. 

________________________________________________________________________ 

558 Náklady z DDHM ZŠ 

Svářečka, skartovačka, školní a kancelářský nábytek -, zatemnění oken – 34 ks(rolety), 

kuchyňka v kanceláři, aplikační a souborový server, kancelářská židle, vysavač, mechanický 

kbelík, nábytek do kanceláře zástupce, ohřívač vody, soubor krabic pro 1. stupeň (nábytek), 

nábytek do kabinetu tělesné výchovy, PC - zástupce 

558 Náklady z DDHM ŠJ 

Celonerezové termovárnice, mrazící skříň, gastro nádobí, nerezové police, nudličkovače, 

kancelářská židle, filtry do digestoře, 

558 Náklady z DDHM ŠD 
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Schůdky hliníkové, kompresor, mikrovlnná trouba, monitory,  

558 Náklady z DDHM dary 

Interaktivní tabule, dataprojektor, keramická tabule 

558 Náklady z DDHM MŠMT 

Laboratorní váhy, procvičovací karty, učební pomůcky, počítače 

558 Náklady z DDHM Kreativita 

Videokamera s paměťovou kartou, sada čidel pro experimentální výuku, chemie, fyziky a 

přírodopisu, tablet malý a velký. 

Vypracovala: Jana Málková 04.03.2020 


