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V měsíci září jsme měli naplánováno, co vše bychom s dětmi chtěli v tomto školním roce podniknout, ale
epidemiologická situace v naší republice nám to neumožňuje. Stále se vše mění, nevíme, co vlastně bude zítra.
Začátek letošního školního roku proběhl mimořádně ve třídách. I počasí se nám totiž nevydařilo a od rána
pršelo. Přesto jsme slavnostně zahájili a všichni jsme se těšili na to, co vše spolu zažijeme. Pomalu se plánovaly
kroužky, akce a jiné. Tento měsíc jsme však museli oželet jak Podzimní tvoření, tak i Strašidelné putování. Obě
dvě akce se vždy setkávají s velkou odezvou, ale vzhledem k počtu lidí, kteří by se sešli, museli jsme vše zrušit.
Stejně tak dopadla i odložená škola v přírodě pro 1. stupeň. Do poslední chvíle jsme mysleli, že nám to vyjde, ale
opravdu to nešlo. Podařilo se nám zajistit dokončení plaveckého výcviku pro žáky letošního 3. a 4. ročníku. Také
jsme obdrželi dotaci na dopravu pro tyto děti, a tak můžeme snížit částku, kterou budeme vybírat. Radost máme
i z nových webových stránek, které jsme zpřístupnili. Snad se vám také líbí a oceníte snahu školy o neustálé
zlepšování. V září deváťáci navštívili Brno a s ním tradiční vzdělávací akci Bioskop, která byla zaměřena na
buňku. Zasedal i žákovský senát školy, kde jsme přivítali nové členy tohoto důležitého poradního orgánu naší
organizace. Děti se učí, jak vést rozhovor, jak požádat o potřebné, organizovat akce pro ostatní. Dostali jsme
peníze na zakoupení výpočetní techniky. Využili jsme je zejména na dokoupení nových tabletů pro děti a
notebooku pro učitele, kteří je mohou využít při případné distanční výuce s žáky. V naší školní družině se již
zabydleli noví prvňáčci a vyučující pokračuje s realizací akcí v rámci projektu Naše škola II, pokud to jen jde. Do
školy se nám také vrátily roušky. Ať si myslíme o tomto nařízení každý své, je nutné dodržovat zákony a nařízení.
Je pravdou, že výuka je složitější jak pro žáky, ale i učitele. Budeme věřit, že všechna tato opatření povedou ke
zlepšení epidemiologické situace a návratu k normálu. Jak říkám, nebylo toho v důsledku nastalé situace
mnoho, co se v naší škole dělo. Za každou akci, realizaci projektu a vůbec každý den, kdy můžeme „ normálně“
učit jsme vděční. Pedagogický sbor školy se nám letos trochu změnil. Nastoupila nově paní učitelka Elena
Marečková (do 2. ročníku) a paní učitelka Jitka Šuralová (4. ročník) zastupuje za mateřskou dovolenou p.
Zapletalové. Jinak pracujeme ve stejném složení.



datum akce organizoval různé 
1. 9. Slavnostní zahájení 

školního roku 2020/2021 
Vedení školy 
 

Ve třídách z důvodu 
nepříznivého počasí 

1. 9. Pasování prvňáčků a 
patronů 2020 

Vedení školy 1. a 9. r.  

1. 9. Nabídka školního klubu a 
kroužků 

Vedení školy, 
 p. J. Osičková 

2. stupeň a žáci 
nenavštěvující ŠD 

11. 9. První zasedání žákovského 
senátu 

Mgr. Iva Sovová, 
senát 

Zástupci žákovského 
senátu 

17. 9. Mléko do škol – projekt 
Ovoce do škol -  projekt 

Vedení školy Zdarma neochucené 
mléko, ovoce pro 
všechny žáky školy 

25.9. Vysílání školního rozhlasu – 
sv. Václav 

Mgr. B. Pížová Státní svátek 
K. Lašková,  
Š. Cahelová 

28.9. Státní svátek  škola 
30. 9. Bioskop Brno - Buňka Mgr. B. Kučerová 9. ročník 
Září  Dokončení plaveckého 

kurzu ze školního roku 
2019/2020 

Mgr. M. Kristová, 
Mgr. J. Šuralová 

3., 4. r. 

Září Nové webové stránky školy Vedení školy + firma škola 
Září Zakoupení nových 

notebooků a tabletů pro 
výuku a vyučující 
 
Zavedení jednotného 
systému pro online výuku – 
Microsoft teams 

Vedení školy škola 





Co vlastně psát, jelikož se událo, co se událo. Ale když jsem se více zamyslel, uvědomil jsem si, že i přesto, že od 14. 10.
2020 vyučujeme distančně, nebyl vůbec tento měsíc nezajímavý. V říjnu bývají akce, které již tradičně k naší škole patří.
Jedná se například o 72 hodin, kdy děti uklízí podzimní park, Běh Boba Zháňala, velmi oblíbené Strašidelné putování a
další. Epidemiologická situace nám již naplánované věci nedovolila uskutečnit. Přesto se podařilo uskutečnit projekty ve
školní družině v rámci šablony Naše škola II. Byly to hned dva - Čisté ruce a Človíček. Dětem se velmi líbily a já jsem rád,
že se opět dozvěděly nové věci, například o svém těle a důležitosti hygieny. Sice jsme nejeli do Brna, ale i tak jsme se
zúčastnili soutěže Den přírodních věd (online), kde jsme se v zástupu družstev z celého kraje neztratili a obsadili krásné 9
místo z 25. Do Brna jsme přeci jen zavítali, v rámci projektu Bioskop, který je dětmi velmi oblíbený. Zvládli jsme i
Logickou olympiádu a krásné umístění, které je také uvedeno na webových stránkách školy. A nakonec i umístění ve
výtvarné soutěži Moje oblíbená knižní postava. 5. místo Laury Valové je velký úspěch. Žákovský senát připravil akci Suit
up day, ale ta byla již trochu poznamenaná začátkem distanční výuky, která začala následující den.

Distanční výuka, online hodiny, co k tomu říci. Psal jsem všem rodičům, vysvětloval a věřím, že oceníte velkou snahu nás
učitelů pomoci, vysvětlit, podat pomocnou ruku jak vám rodičům, tak dětem. Není to vůbec jednoduché. Zejména naši
nejmenší musí odvést kus práce společně se svými rodiči a paní učitelkou. I když situace s vyhlášením distanční výuky
nastala velmi rychle, snažili jsme se vám podat co nejdříve všechny informace, které budete potřebovat. Zavedli jsme
jednotný systém na online výuku, nové rozvrhy, postupně jsme navýšili online hodiny, zakoupili nové tablety, notebooky,
zajistili spolu s mateřskou školou obědy pro zájemce, máte možnost internetového připojení na tři měsíce zdarma. Musím
zde poděkovat našim učitelům, jak se zodpovědně zapojili do všech novinek, které jsme ani v tak rychlé době nestačili
vyzkoušet. Slyším někdy i názory, jak mají učitelé vlastně prázdniny, jak jsou doma. Zde se musím důrazně ohradit,
protože z vlastní zkušenosti vím, kolik práce online výuka dá. Stejně jak vy, rodiče, nejraději bychom děti měli zde, ve
škole. Situace je ale taková, jaká je. Nemá asi cenu si stěžovat, spíš jen zatnout zuby a pracovat a věřit, že bude brzy lépe.
Samozřejmě, že platí určitě známé rčení, Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Ale to asi k životu patří. Teď jsem se
trochu rozepsal, ale je to z toho důvodu, že situace, ve které jsme se ocitli, není jednoduchá pro nikoho z nás. Když ale
budeme„ táhnout“ za jeden provaz, tak to dáme. Děkuji všem, kteří mi napsali, za pěkná slova, ale i připomínky, které se
snažím hned řešit.

Nakonec trochu veseleji. Podařilo se nám vyzdobit školu, máme krásnou novou květinovou výzdobu na 1. i 2. stupni. Také
jsme vydali kalendář na rok 2021. Snažíme se, aby šel život školy dál, i přes všechny překážky, které nám pandemie staví
do cesty.







První adventní neděli jsem seděl v ředitelně a přemýšlel, co vlastně napsat ze života školy za
měsíc listopad. Moc toho nebude, protože se celý měsíc nesl v duchu distanční výuky a zavřené
školy. Tedy, kromě prvňáčků a druháčků, které jsme k naší velké radosti ve škole v půli měsíce
znova přivítali. Celý první stupeň a druhý (střídání) pak přišel 30. 11. 2020. Bylo velmi složité
vše skloubit tak, abychom dodrželi ministerstvem stanovená pravidla. Jak jsem již mnohokrát
psal, je distanční výuka náročná jak pro učitele, žáky, ale i samozřejmě pro rodiče. Zejména u
nejmenších dětí je přítomnost ve škole velmi důležitá. Snažili jsme se, aby žáci pracovali,
odevzdávali úkoly, které měli. Z větší části se nám to dařilo, ale byli i takoví, kteří plnili svou
práci nezodpovědně. Také jsem dostal reakce na online výuku od vás rodičů. Byly i problémy,
které jsme museli vzájemně řešit, ale moc mě těší, že bylo i hodně těch, kteří naši snahu a online
výuku ocenili. Zde bych opravdu upřímně rád poděkoval všem vyučujícím za velkou snahu a
přípravu na tento druh vzdělávání. Byl jsem rád, že jsme vám mohli pomoci a do nemálo rodin
zapůjčili notebooky a tablety pro výuku. V listopadu proběhla pedagogická rada, která shrnula
práci školy a dětí za první tři měsíce školního roku. Vzhledem k okolnostem jsme ale spíše ústně
zhodnotili a věříme, že do pololetí již bude škola fungovat tak, jak má. Deváťáci se zúčastnili
olympiády z českého jazyka, také různých akcí v rámci výběru povolání. Vše samozřejmě online.
Žáci musejí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky. Také se nesmějí míchat s druhými dětmi.
Proto jsme museli rozdělit i družinu na dvě skupiny, byť třeba druháčci byli jen tři. Chceme ale
pomoci vám, rodičům, proto jsme ji nezrušili a snažili jsme se vše zorganizovat. Koncem měsíce,
v pátek 27. 11. 2020, jsme také rozsvítili vánoční strom školy. Tentokrát bez publika. Letos je
opět o něco krásnější. Museli jsme zakoupit nové osvětlení za pomoci obecního úřadu a
sponzorských darů. Staré již dosloužilo. Také se za andělem objevil padající sníh. Podle reakcí
kolemjdoucích mohu říci, že se výzdoba podařila. Škola se oblékla i uvnitř do svátečního kabátu.
Čas adventní byl ve škole i všude kolem.



 

datum akce organizoval různé 

6.11. Kontrola provozu školy Vedení školy,  
p. J. Konečná 

 

11.11.  Pedagogická rada za 1/4 Vedení školy Pedag. pracovníci 
školy 

18.11. Nástup žáků 1. a 2. 
ročníku do školy 

  

26. 11.  Olympiáda ČJ Mgr. B. Pížová 
Mgr. J. Paul 

9. r., online 

27.11. Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu školy 

Vedení školy, 
 Mgr. J. Paul  

Video z akce na 
stránkách školy 

30.11. Nástup 1. stupně (celý) a 
2. stupně (střídání 
ročníků) do školy 

Vedení školy,  
ped. sbor 

1.- 9. r. 

listopad Nové vánoční osvětlení 
stromu školy 

Vedení školy Hrazeno obec + 
sponzoři 

listopad Vánoční výzdoba školy p. J. Osičková  
listopad Zapůjčení tabletů a 

notebooků rodinám žáků 
Vedení školy  





Co se událo v naší škole v prosinci?
Prosinec tedy probíhal v duchu střídání výuky distanční a prezenční na stupni
druhém (mimo 9. ročník), 1. stupeň fungoval celý prezenčně. Přes všechny překážky
se podařilo zorganizovat tradiční vánoční akci s názvem „Školou chodí Mikuláš“.
Mohli jsme dětem alespoň trochu zpříjemnit adventní čas ve škole. Všichni dostali
malou sladkou odměnu, kterou jsme pořídili ze sponzorských darů, za které jsme
vám vděčni. Výuka dále probíhala s rouškami, na oběd chodily děti po skupinách.
Plán práce na prosinec jsme museli celý předělat. V okleštěné formě jsme také
uspořádali vánoční dílny a vánoční večírky. Letité sváteční zpívání u stromečku ale
proběhnout nemohlo. Popřáli jsme si tudíž alespoň prostřednictvím svátečního
vysílání školního rozhlasu, které zaznělo poslední den pobytu ve škole. Letos jsme
měli ve škole Betlémské světlo, pro které jste si mohl přijít. Strom školy se rozsvítil
novými světly, anděl zazářil do tmy. Vše bylo krásné, jen jakési smutnější. Děti nám
tu prostě chyběly. Snažili jsme se, byli jsme rádi za vaše připomínky, dotazy,
pochvalu. Jsme otevřeni vám jako přátelům školy a věřím, že tomu tak bude i v
novém roce 2021, který doufám bude již „normálnější“ než ten letošní. Buďte
hlavně všichni zdraví, to je to nejdůležitější, to jsme si asi všichni vzájemně přáli!
Mé velké poděkování patří obecnímu úřadu, mateřské škole, rodičům, prostě všem,
kteří nám tento „ zvláštní“ rok pomohli zvládnout tak, jak se podařilo.



datum akce organizoval různé 
4.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy,  

 Mgr. B. Pížová 
9. r. 

9.12. Burza škol online Mgr. I. Sovová 9. r. 
18.12. Třídní vánoční besídky Třídní učitelé  1. -9. r 
18.12. Vánoční dílny Třídní učitelé 1.st. 
18.12. Vánoční vysílání školního 

rozhlasu 
 

Vedení školy, 
žákovský senát 

 

20.12., 
23.12. 

Betlémské světlo ve škole Mgr. Miloslav Sova, 
J. Osičková 

 





Škola sice nebyla tak tichá, stále se mohou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2. ročníku, ale do normálu máme ještě
hodně daleko. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se děti od 3. ročníku učí distančně. Je to již dlouhá
doba a všichni cítíme, že by bylo potřeba děti vrátit do škol. Vše se stále mění, opatření také, tak uvidíme, jak se
to bude vyvíjet. Téměř všechny akce, které jsme měli pro děti naplánovány, byly zrušeny. Jsem vděčný všem
aspoň za ty, které přeci proběhly. Žákovský senát zorganizoval soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka, jelikož
nám trochu sněhu napadlo, a tak, kdo si pospíšil, určitě doma stihnul vytvořit nějaké dílo. Děti 1. a 2. ročníku
ochutnaly netradiční cizokrajné ovoce, které jsme obdrželi z projektu Ovoce do škol. V lednu probíhají třídní
schůzky, pedagogická rada, uzavírá se pololetí. To vše proběhlo, ale v jiné formě. Vše online. Stejně i předávání
vysvědčení, které bylo dáno prezenčně jen našim nejmenším, prvňáčkům a druháčkům.

Máme zakázánu tělesnou výchovu, ale snažíme se ji nahradit alespoň vycházkami. Jednu delší, zimní,
uspořádala pro děti paní učitelka z 2. ročníku. Počasí přálo a bylo vidět, že si to všichni krásně užili. Pěkný
projekt zažily děti ve školní družině, letěly na Měsíc…a to doopravdy. Postavily si společně s paní vychovatelkou
dokonce raketu, měly i skafandr, vytvořily zajímavou nástěnku. Online výuka je pro všechny náročná. Jak pro
učitele, tak pro děti, ale samozřejmě i pro rodiče.

Snažíme se dětem vše nějakou formou ulehčit, zpříjemnit, ale jsou i případy, kdy žáci situaci zneužívají. Jedná se
samozřejmě o ty starší. I mnohé výsledky musíme brát s rezervou. Jak jsem řekl již v úvodu, je to dlouho a je to
znát. Zpestřením tohoto druhu výuky byla například jazyková animace v online hodinách německého jazyka, na
kterých byl přítomen rodilý mluvčí a s dětmi komunikoval. Krásný úspěch jsme zaznamenali v okresním kole
olympiády ČJ, kde se naše žákyně T. Maršálková a K. Lašková umístily na krásném šestém a devátém místě, což
je v konkurenci dětí z víceletých gymnázií opravdu hezký výsledek. Skončilo první pololetí. Když jsem se díval na
známky v jednotlivých třídách, mnohdy jsem byl překvapen, jak jsou hezké. Zde ale musíme připustit, že je to
ovlivněno i domácí prací. Jsem ale přesvědčen, že ti, kteří se snaží, si lepší známku určitě zaslouží. Horší to bude
s těmi, kteří k takovým výsledkům dospěli jinou „formou“ než snahou. Po příchodu do školy se ukáže, kdo
poctivě pracoval a kdo se jen, jak se říká, vezl. Chci věřit, že v únoru do školy budou moci alespoň naši nejstarší,
přijímací zkoušky se totiž blíží.



datum akce organizoval různé 
leden Třídní schůzky – 

konzultace - online 
TU TU, rodiče 

7. 1. Ochutnávka 
exotického ovoce 

Vedení školy 
Mgr. E. Marečková, 
Mgr. R. Rebendová 
J. Koňaříková 

1., 2. r. 

14. 1. Zimní vycházka do 
přírody 

Mgr. E. Marečková, 
 J. Koňaříková 

2. ročník 

25.1. Olympiáda ČJ – 
okresní kolo 

Mgr. B. Pížová 6. m. -T. Maršálková 
9. m. – K. Lašková 

26. 1. Jazyková animace – 
online NJ 

Mgr. I. Sovová 7., 8., 9.r. 

27. 1. Pololetní 
pedagogická rada - 
online 

Všichni vyučující Ped. pracovníci školy 

28. 1. Předání pololetního 
vysvědčení 
1., 2. r. – výpis  
3.- 9. r. - online 

Třídní vyučující, 
 Mgr. M. Sova 

1.– 9. r. 

29. 1. Pololetní prázdniny Vedení školy 1.- 9. r. 
31. 1. Soutěž o 

nejoriginálnějšího 
sněhuláka  

Mgr. I. Sovová, žákovský 
senát školy 

1.- 9. r. 

leden Cesta na Měsíc – 
projekt školní 
družiny 

J. Osičková 1. ročník 

leden Nové výukové 
dotykové panely na 
2. stupni  

OÚ, vedení školy  

leden Reportáž z naší 
školy 

RTVJ  





I když stále pracujeme v režimu, kterým nás omezuje covidová epidemie, přesto se snažíme dětem uspořádat
akce, kterými bychom rádi zpestřili tuto nelehkou dobu. V úvodu bych ještě jednou chtěl vám všem poděkovat za
to, jak nám, učitelům a pracovníkům školy pomáháte s prací s dětmi. Je mi jasné, že nejen na učitelích, ale i na
domácím prostředí závisí, jak vše zvládneme. V dubnu došlo k malému rozvolnění a umožnění alespoň prvnímu
stupni, aby se rotačně vzdělával. Nebylo to ovšem jednoduché, protože musíme dodržovat hygienická pravidla,
která někde vnesla mezi školu a rodiče pomyslný „ klín“. Již jednou jsem vás o všem informoval, o postoji mém i
školy a věřím, že již nemusím vše rozebírat. Děkuji všem rodičům, kteří nám dali svou důvěru a děti do školy
poslali. To samozřejmě neznamená, že neberu v úvahu názor těch, kteří se rozhodli jinak. Opravdu vše respektuji
a doufám, že vláda v brzké době rozvolní tato opatření.
Uběhly tři měsíce doby, která ovlivnila chod školy. Jsem rád, že mohu konstatovat i podle dotazníku, který jsme
vám rodičům zaslali, že jsme to zvládli. Samozřejmě, není možné, aby byli spokojeni všichni. S online výukou
jako takovou není asi spokojen žádný učitel, všichni bychom raději děti ve škole, ale pokud to jinak nejde, je naší
velkou snahou pracovat co nejlépe alespoň tak, jak se dá. Jsem rád a těší mě, že jsme díky našim učitelům mohli
dětem nabídnout nové zajímavé akce. Hezkou, velikonoční, byla například soutěž o nejkrásnější kraslici Krasoň
2021. Nejen, že si děti vytvořily doma krásná díla, ale také vyzdobily vchod školy. Osobně jsem viděl, jak si lidé
udělali procházku a obdivovali vystavené kraslice. Další skvělou akcí byly tělovýchovné výzvy a Putování s
hádankou. V době, kdy dětem nejvíce chybí pohyb, je určitě záslužnou aktivitou. Scházel se online i žákovský
senát školy. Naše tradiční charitativní akce se rozrostly o další a to Charitativní běh pro onkoláčka. Byl jsem
opravdu velmi mile překvapen, když se nakonec do celé akce zapojilo 80 dětí a rodičů s vybranou částkou 7500,-
Kč. Moc děkujeme a těšíme se na nový ročník. Dále spolupracujeme s Domovem seniorů ve Velkých Bílovicích.
Nejdříve děti ze 3. ročníku napsaly dopisy babičkám a dědečkům a nyní obdržely naopak psaní od nich. Krásná
záslužná akce. I prostory domova jsme vyzdobili obrázky od našich dětí. Jaro vtrhlo do školy, snažili jsme se
alespoň novou květinovou výzdobou před vchodem navodit tradiční atmosféru začátku jara. Zde bych rád
poděkoval sponzorům za poskytnutí výsadby.
Pokračovali jsme dále ve výměně nábytku v jednotlivých třídách. Nyní byla na řadě devátá a tak nám již zbývá
poslední, osmá. Je pravda, že si nového nábytku žáci moc tento rok neužijí, ale škola se opět trochu zkrášlila a
zkvalitnila ve svém vybavení.
Jak jsem již psal, vytvořili jsme pro rodiče a pracovníky školy dotazník, který měl zmapovat vaše hodnocení
distanční výuky. Každý váš názor je pro nás důležitý a společně jej probereme na pracovních poradách
zaměstnanců školy. Děkuji všem za strávený čas nad jeho vyplněním. Výsledky budou během měsíce května
zveřejněny na webových stránkách školy.



 

datum akce organizoval různé 
únor Letem světem do džungle  J. Osičková Projekt ŠD   

Od února Výzvy z tělesné výchovy – 2. 
stupeň 

Mgr. J. Paul 2. stupeň 

22. 3.  Informativní schůzka 
k přijímacímu řízení žáků 9. r. 

Mgr. I. Sovová, 
výchovná poradkyně  

online 

Od 25. 3. Putování s tajenkou – 1. stupeň Mgr. J. Paul,  
Mgr. E. Marečková, J. 
Osičková 

1. stupeň 

26. 3. Zasedání žákovského senátu 
školy - online 

Mgr. I. Sovová Zástupci tříd 

28. 3. Den učitelů – přání ke svátku Žákovský senát 
Mgr. I. Sovová 

Zástupci tříd 

Od března ZŠ Herbenova, projekt – práce 
s dětmi s výukovými problémy 

Vedení školy,  
Mgr. J. Ovečka 

 

březen Nový nábytek v 9. ročníku Vedení školy, 
Stolařství Frisa 

9. ročník 

12. 4. – 
25. 4. 

Zápis do 1. ročníku Vedení školy Zapsaných celkem 12 dětí 

Od 12. 4.  Rotační výuka 1. stupně Vedení školy, vyučující 1., 3., 5.r. – 1. skupina 
2., 4.r. – 2. skupina 

Od 13.4. Příprava na přijímací zkoušky, 
konzultace 9.r. 

Mgr. B. Pížová 
Mgr. R. Pekárková 

 

15. 4. Vyhodnocení soutěže školy 
Krasoň 2021 

Mgr. Miloslav Sova, J. 
Osičková 
Mgr. J. Paul 

1. místo – J. Tetur, 4. r. 

19.-25.4. Charitativní běh pro onkoláčka J. Osičková,  
Mgr. Miloslav Sova 

Vybráno 7 500,- Kč 

22. 4. Matematický klokan Mgr. R. Pekárková Plný počet bodů –  
P. Hájek – 3. r. 

22. 4. Roční prověrka BOZP Vedení školy,  
Ing. I. Štěpánek 

 

28. 4. Pedagogická rada školy Vedení školy Ped. pracovníci školy 

duben Dopis od babičky a dědečka J. Osičková Projekt dětí 3. ročník 

duben Obrázky pro Domov důchodců ve 
Velkých Bílovicích 

J. Osičková Školní družina 

duben Květinová výzdoba před školou Vedení školy, 
Zahradnictví 
Malinkovič 

 

duben  Dotazník pro učitele a rodiče – 
distanční výuka 

Vedení školy Pro učitele a rodiče žáků 





Květen byl určitě měsíc pozitivní, protože jsme konečně přestali řešit rotační výuku a všechny děti jsme
opět přivítali ve škole. Samozřejmě je nynější doba ovlivněna dlouhou online výukou. Žáci si prověřují,
jak zvládli učivo z tohoto období. Možná se proto zdá, že děti píší více písemných prací, ale jedná se o
zopakování toho, co již probraly. S vyučujícími jsme se domluvili, že budeme tyto práce korigovat tak,
aby jich nebylo příliš. Chápu ovšem, že se některým bude zdát práce mnoho. Prostě potřebujeme
všichni, aby si děti zvykly a uvědomily, že jsou již ve škole. Je pravdou, že červen je již téměř
prázdninový měsíc a výuka je, zejména pokud je teplé počasí, velmi obtížná. Ale dost s problémy, jsem
moc rád, že již fungujeme jako škola a ne výukové centrum online výuky.
I když práce je mnoho, chtěli jsme, aby děti měly i oddychové akce, kterými byly například projekty v
rámci Šablon II. Všechny jsou uvedeny v horní tabulce a určitě přispěly k tomu, aby si děti rozšířily své
znalosti například z první pomoci. Oddychovou událostí byl s velkým zájmem přijatý Den šílených
účesů. Některé kreace stály opravu za to. Dětem se akce líbila a určitě se dočká dalšího pokračování v
příštím roce. Zde musím pochválit práci žákovského senátu, který vše organizoval.
Zapojili jsme se také do projektu Veselé zoubky, kde si naši nejmenší zopakovali, jak se správně provádí
zubní hygiena a také dostali malý dárek.
Tradiční Český den proti rakovině byl přesunut na podzimní termín, ale děti školy se zapojily do
doprovodného programu této tradiční akce, malovaly kamínky s námětem měsíčku lékařského. Žáci ze
školní družiny vytvořili se svou vyučující dvě krásné knihy, které nás budou reprezentovat v soutěži
Naše veličenstvo kniha, ve které jsme zabodovali již v minulých ročnících.
Třídní schůzky proběhly tento rok netradičně, online. Moc mě potěšila velká účast rodičů. Je vidět, že
táhneme za jeden provaz a to mě velice těší.
Díky sponzorům jsme mohli vysadit záhon pod okny ředitelny, a tak opět trochu zkrášlit okolí naší
školy.
Jak jsem již zmiňoval, uskutečnili jsme řadu projektů v rámci projektu Naše škola II, který jsme tímto
ukončili. Přinesl nám finance nejen na pořádání různých akcí pro děti, ale také na nákup pomůcek,
například 10 notebooků, výtvarných potřeb, demonstračních pomůcek do fyziky, přírodopisu,
výukových programů do jazyků a jiné. Ihned jsme se přihlásili do dalšího projektu, tentokrát Šablony
III, který jsme nazvali Naše škola III.
V pondělí 31. 5. jsme oslavili Den dětí s žáky 1. stupně, pro které jsme připravili zajímavou procházku,
na které plnili mnoho úkolů. Za odměnu si odnesli malovaný kamínek na památku, také dostaly
zmrzlinu.



 

datum akce organizoval různé 

10. - 14. 5. Třídní schůzky tříd - online Třídní učitelé 1. - 9. r. 

14. 5. Hodina s odborníkem, projekt 
Lidové motivy 

Mgr. J. Ovečka 
Mgr. S. Hrubá-
Markovičová 

5. r. 

14. 5. Veselé zoubky -projekt Mgr. R. Rebendová 
DM drogerie 

1. r. 

18. 5. Hodina s odborníkem, projekt 
Drogy kolem nás 

Mgr. J. Ovečka 
PharmDr. H. Ovečková 

8. r. 

18. 5. Hodina s odborníkem,  
Pletení košíků nás baví 

Mgr. E. Marečková 
Mgr. J. Šuralová 

2., 4. r. 

24. 5. Konec rotační výuky tříd, 
všichni prezenčně 

Vedení školy  

25. 5.  Hodina s odborníkem, projekt 
Kardiopulmonální resuscitace 
KPR 

Mgr. J. Ovečka 
PharmDr. H. Ovečková 

7. r. 

26. 5. Hodina s odborníkem, projekt 
Zdravá výživa 

Mgr. J. Ovečka 
PharmDr. H. Ovečková 

8. r. 

26. 5. Den šílených účesů - soutěž Mgr. I. Sovová 
Žákovský senát 

1. - 9. r. 
Odměny - sponzoři 

27. 5. Hodina s odborníkem, projekt 
Lidové motivy 

Mgr. M. Kristová 
Mgr. S. Hrubá-
Markovičová 

3. r. 

28. 5. Hodina s odborníkem,  
projekt První pomoc 

Mgr. J. Ovečka 
PharmDr. H. Ovečková 

8. r. 

28. 5. Obraz 9. r. - focení Vedení školy 9. r. 

31. 5. Pod kamenem 
projekt školy ke Dni dětí 

J. Osičková 
Třídní učitelé 1. st. 

1. stupeň 

31. 5. Ukončení projektu  
Šablony II. 

Vedení školy 
Mgr. R. Pekárková 

 

31. 5. Zapojení do projektu  
Šablony III. 

Vedení školy 
Mgr. R. Pekárková 

 

květen Český den proti rakovině Mgr. I. Sovová Celá škola 
 

květen Moje Veličenstvo kniha – 
zapojení do soutěže 

J. Osičková Školní družina 

květen Nábytek pro 9. r. Vedení školy 9. r. 

květen Výsadba květin před školou, 
záhon 

Vedení školy Sponzorský dar  

31. 5. Zmrzlina pro 1. st. 
Zvýhodněná cena 

Vedení školy Sponzorský dar 
cukrárna Yasmine's 
Cake 





Tento školní rok je ve svém závěru. I červen utekl velmi rychle, konečně v celkem klasickém provozu.
Samozřejmě, všechny nás trápily ještě roušky ve školní družině, ale děti využívaly hlavně dvůr a prostor parku,
takže byly v co největší míře ušetřeny tohoto opatření. Sice je pravdou, že ve školní družině máme nainstalovánu
výkonnou klimatizaci, ale i přesto je tato povinnost pro děti velmi zatěžující. Co tedy říci o tomto měsíci?
Jsem rád, že opět proběhly zajímavé akce a my jsme mohli alespoň trochu dětem vynahradit to, co jim bylo
odepřeno. Den dětí jsme s druhým stupněm oslavili zajímavým putováním s názvem Za pasem s kompasem.
Žáci na putování k Babuščinu kříži plnili různé úkoly a nakonec si vyslechli i pověst o tomto místu. Tímto
naplňujeme koncepci školy, která je zaměřena i na tradice a okolí naší obce.
Deváťákům jsme dopřáli alespoň dvoudenní výlet. Vyjeli do Zlína a zažili spolu naposledy určitě krásné chvíle.
Ostatní třídy byly sice jen na jednodenním výletu, ale i tak jsem rád, že se to vůbec podařilo. Žáci si mohli
prohlédnout krásnou ZOO Lešná, projít si Pálavu nebo navštívit zábavné centrum a Brno. Vždy se snažíme, aby
byly tyto akce jak zábavné, tak i trochu naučné.
Žákovský senát se opět činil a pod jeho záštitou proběhla další akce s názvem Pyžamový den. Oblečení, ve
kterém děti i někteří vyučující přišli, bylo opravdu skvělé a nápadité. Určitě zpestření výuky. Nejlepší byli opět
vyhodnoceni a všichni odměněni.
Opožděně jsme mohli uspořádat setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou a vedením školy. Sice nás
potrápilo opravdu velké horko, ale věřím, že se dětem i rodičům akce líbila a s radostí nastoupí v září do svých
prvních školních lavic. Děti odcházely s malými dárečky, které jim vyrobili jejich budoucí spolužáci, nebo je
zakoupila škola ze sponzorských darů.
Slavnostně jsme se rozloučili s našimi nejstaršími, deváťáky, v sále kulturního domu. Je nám líto, že nás
opouštějí, ale život je život a čas se nezastaví nikomu. Přejeme jim krásné a šťastné vykročení do nové životní
etapy.
Pak už jen zbývalo předat vysvědčení, které proběhlo také slavnostně a to na školním dvoře a poté ve třídách. A
hurá na prázdniny.
Na závěr tohoto zvláštního školního roku bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali. Byl to obecní úřad v
čele s panem starostou, Mateřská škola Sluníčko s paní ředitelkou, školní jídelna a její vedoucí a samozřejmě
moc děkuji i vám rodičům za pomoc při zvládnutí opravdu nelehkého úkolu. Našim učitelům bych rád popřál
klidnou dovolenou, jelikož si to tentokrát obzvláště zaslouží. Museli jsme se poprat s řadou těžkých a náročných
úkolů, zařadit do výuky nové technické věci, doučovat, co se nestihlo. Snad se to alespoň zčásti podařilo.



 

datum akce organizoval Různé 
 

1. 6.  Den dětí – 
S kompasem za 
pasem 

Mgr. J. Ovečka Odměny hrazeny ze 
sponzorských darů 

3. 6. Závěrečné focení tříd Vedení školy 1.- 9. r. 

11. 6.  Pyžamový den Žákovský senát školy, 
Mgr. I. Sovová 

Ceny hrazeny sponzorsky 

17. 6. Setkání s budoucími 
prvňáčky 

Mgr. E. Marečková 
Mgr. R. Rebendová 
Mgr. D. Řehánková 
Mgr. M. Sova 
I. Koňaříková  
J. Osičková 

Budoucí prvňáčci, dárky 
koupeny ze sponzorských 
příspěvků 

21.-22. 
6. 

Výlet – 9. ročník Mgr. J. Ovečka, Mgr. B. 
Kučerová 

9. ročník 

24. 6. Výlety – 1. stupeň 
6., 8. r. 

Třídní vyučující + asistenti 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.r. 

25. 6. Výlet 7. ročník Mgr. I. Sovová 
Mgr. J. Paul 

7. ročník 

28. 6.-
29.6. 

Tvorba portfolií, 
odevzdání učebnic, 
program tříd 

Třídní učitelé Celá škola 

29.6. Slavnostní 
pasování  deváťáků 

Mgr. Miloslav Sova,   
Mgr. B. Pížová 
Mgr. R. Rebendová 
 

9. ročník + hosté 
Dárky pro absolventy – 
sponzorsky hrazeny 

29. 6. Absolvent ročníku 
2012-2021 

Vedení školy Kristýna Lašková 
Tereza Maršálková 

30.6. Slavnostní ukončení 
školního roku 

Vedení školy + 
pracovníci školy, hosté 

Celá škola 

červen Projekt Šablony – 
Naše škola III. - 
schválení 

Vedení školy 428 764,- Kč 

červen Odměny pro žáky 
školy ke konci roku 

Vedení školy Hrazeno sponzorsky 

červen Absolvent ročníku – 
 

Vedení školy Hrazeno sponzorsky-odměny 
 





Absolvent ročníku: 
Tereza Maršálková – průměr za 9 let školní docházky 1,00
Kristýna Lašková – průměr za 9 let školní docházky  1,00



Tento školní rok byl poznamenán covidovými opatřeními a hlavně distanční výukou, kdy děti nebyly přítomny ve škole.  
Některé plánované projekty jsme museli zrušit, nebo přizpůsobit době. Mimo tyto nové projekty jsme realizovali i ty, které 
jsou již tradiční.

Jazyková animace – výuka NJ online
Soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka
Cesta na Měsíc – projekt ŠD
Letem světem do džungle – projekt ŠD
Tělovýchovné výzvy
Putování s tajenkou
Krasoň 2021 – nejkrásnější kraslice
Charitativní běh pro onkoláčka
Dopis pro babičku a dědečka
Dopis od babičky a dědečka
Lidové motivy ve výtvarné výchově
Drogy kolem nás
Pletení košíků nás baví
Zdravá výživa
Pod kamenem – putování 1. stupně
S kompasem za pasem – putování 2. stupně
Vzor třídy – nej žák třídy, hlasování dětí
Naše škola II. – pokračování a ukončení projektu OPVK

Odměny pro děti byly zaplaceny ze sponzorských darů. Organizace a potřebná realizace většiny z nich byla placena z projektu 
Naše škola II.



P. Hájek ( 3.r.), 1.místo Matematický klokan, kategorie Cvrček, celostátní kolo

T. Maršálková(9.r.), 6. místo - okresní kolo Olympiáda ČJ
K. Lašková (9.r.), 9. místo – okresní kolo Olympiáda ČJ
L. Válová (2.r.), 5. místo ve výtvarné soutěži Můj literární hrdina
Děti školní družiny, 1. místo, Moje veličenstvo kniha - výtvarná soutěž
8. ročník (družstvo), Den přírodních věd Brno, 9. místo (z 25 družstev kraje)



Zhodnocení práce žákovského senátu za školní rok 2020/2021

V září se rozběhla práce žákovského senátu. Protože nebyly volby, sešli se
senátoři na zasedání v září 2020 a připravili jednu akci Suit up day, která
ještě proběhla 13. října. Už jsme nemohli provést společné vyhodnocení na
chodbě, protože opět přišel nevítaný a nežádaný host Coronavir. Kvůli
němu jsme byli na distančních hodinách doma a akce jsme neměli jak
pořádat. Od ledna jsme se začali mívat on – line zasedání senátu, ale jen
s žáky 2. stupně. Naše hodinové schůzky by totiž mladší spolužáci asi
nevydrželi. Takto jsme připravili on – line soutěž ve stavení sněhuláků a
která byla úspěšná.
Po dlouhé pauze jsme se pustili v květnu hned do práce. Stihli jsme dvě
akce Šílené účesy a Pyžamový den a ty se velice líbily nejen žákům, ale i
učitelům. Ještě jsme měli připravenu akci pro 1. stupeň. Do dalšího roku si
přejeme, abychom mohli pracovat v klidu a společně a ne on - line.
A protože senátoři 2. stupně dobře pracovali i za těchto ztížených
podmínek, za odměnu jeli do brněnské Olympie na filmové představení.





Ve školním roce 2020/2021 školní klub navštěvovalo 32 dětí. 

Zájmové skupiny: 

Úterý 14.00 - 15.00 Matematika-testové úkoly 9r. Mgr. R. Pekárková

15.15 - 16.15 Florbal Mgr. J. Paul

Čtvrtek 14.00 - 15.00 Začínáme s azbukou Mgr. J. Šuralová

15.45 - 16.45 Pohybové a sportovní hry Mgr. J. Paul

Pátek 13.00 – 14.00 Český jazyk-testové úkoly Mgr. B. Pížová

14.00 - 15.00 Novinář Mgr. J. Ovečka 

Počet dětí:

Matematika-testové úkoly 9r. 10

Pohybové a sportovní hry 23

Začínáme s azbukou 10

Florbal 13

Český jazyk-testové úkoly 10

Novinář 2

Činnosti ve školního klubu byly omezeny nebo přímo zrušeny z důvodu hygienických nařízení Covid 19. Po dobu 
distanční výuky a následném návratu probíhaly pouze skupiny Českého jazyka, Matematiky a Novináře. Vedoucí 
zájmových skupin pravidelně zapisují do třídní knihy. 



V druhém pololetí školního roku 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 29 dětí z 
toho 13 chlapců a 16 děvčat. 
1. třída - 16 dětí
2. třída - 13 dětí
V druhém pololetí byla docházka poznamenaná epidemiologickou situací a uzavřením školy. V lednu se odhlásila jedna druhačka a v
květnu se stav snížil o další žačku. Konec roku tedy uzavíráme v počtu 28 dětí. Škola byla znovu uzavřena po jarních prázdninách a po
měsíci otevřena v omezeném režimu, kdy muselo dojít i k rozdělení družiny na homogenní skupiny. Prostory družiny tak využívala
nejdříve jen první třída, druhá třída využívala zázemí jednotlivých tříd s pedagogickým dohledem. Po zavedení střídavého režimu
docházely do družiny oba ročníky v týdenních cyklech. Květnové rozvolnění nám umožnilo sloučit třídy, ale přetrvala nutnost nošení
roušek v prostorách školy i venku. S ohledem na trvání tohoto opatření došlo ke zkrácení provozní doby družiny, tentokrát jen o půl
hodiny, do 15.30hod.

Práce s dětmi:

I přes pokračující omezení nebo zákaz některých činností, především zpěvu a tělesných aktivit, pokračujeme v týdenní tématech
zaměřených zejména na přírodu. Zapojili jsme se do projektu „Milá babičko a dědečku“, v němž psaly děti dopisy seniorům z Domova
pro seniory ve Velkých Bílovicích, a tím začala naše dlouhodobá spolupráce s tímto domovem. Uskutečnili jsme projektové dny s
odborníkem v rámci Šablon II. - „Človíček“, v němž jsme se dozvěděli zajímavosti o fungování lidského těla a dva projekty zaměřené na
Vesmír a svět s přesahem do několika týdnů. Z posledních dvou projektů vzešla výzdoba školy ve stylu džungle. Podařilo se nám také
zapojit do několika málo vypsaných výtvarných soutěží. Doufáme v umístění v soutěži „Moje Veličenstvo kniha“, kam jsme zaslali hned
dvě knihy ze života brouků a hmyzu s názvem „V trávě“ a „U vody“. V době po lockdownu jsme se více zaměřili na opětovné stmelování
kolektivu, socializaci dětí a utváření pravidel. Za příznivého počasí navštěvujeme školní dvorek, pískoviště a zařazujeme povolené
tělesné aktivity.

Spolupráce s rodiči je dobrá. Mají v případě potřeby možnost konzultace s vychovatelkou. Z důvodu výše uvedených vše probíhá 
spíše písemnou formou přes Edookit nebo deníček, případně i telefonicky.  Rodiče s ohledem na opatření upravili u dětí také docházku 
na nezbytně nutnou dobu.   

Sebevzdělávání: Školení v rámci Šablon II. "Polytechnické výchova“, které bylo již jednou přesunuto probíhalo formou webináře. 










