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Zpravodaj školy  

Zpravodaj školy  za rok 2013

za rok 2013

Základní škola
Nový šk. rok 2013/2014 byl zahájen 

s  počtem žáků vyšším než v  předchozích 
letech. Školu dnes navštěvuje 96 žáků 
v  7 třídách, na 1.stupni jsou spojeny 2.+3. 
ročník a 4.+5. ročník. Speciální třída v  no-
vém školním roce nebyla otevřena, žáci 
se speciálními potřebami jsou zařazeni do 
běžných tříd, pedagogům jsou ve třídách 
k dispozici tři asistenti pedagoga.

Všechny učebny se podařilo umístit do 
jedné poloviny školy, čímž došlo ke značné 
úspoře energií. 

Nesporným kladem je i to, že rozvrh 
hodin je nyní bez zbytečných „oken“, každý 
z žáků 2.stupně má jen jednou týdně odpo-
lední vyučování.

Do 1.třídy nastoupilo na začátku roku 
2013/14 devět dětí. Stejně jako v  minu-
lých letech byli prvňáčci za účasti rodičů 
slavnostně pasováni. Za zmínku stojí nový 
způsob výuky čtení v první třídě, tzv. splý-
vavé čtení. Děti si každé písmeno „prožívají“ 
a výuku si opravdu užívají. S každým nově 
probíraným písmenem se učebna první tří-
dy proměňuje- jednou je plná Andělů, po-
druhé Indiánů apod. 

Novinkou od tohoto školního roku je 
povinnost zavedení výuky druhého cizího 
jazyka. V naší škole žákům od 7. ročníku při-
byl k anglickému jazyku jazyk německý. 

Díky tomu, že v každé učebně je instalo-
ván dataprojektor a zaveden internet, je při 

výuce možno využívat 
spoustu moderních di-
gitálních materiálů, což 
není samozřejmostí ani 
ve všech městských 
školách. 

Celoplošné testo-
vání z  českého jazy-
ka, anglického jazyka 
a z matematiky v 5. a 9. 
ročníku na konci loň-
ského školního roku 
opět ukázalo, že žáci 
naší školy odcházejí 
z  1. i 2. stupně dobře 
připraveni, jejich vý-
sledky se pohybují celorepublikově v  nej-
lepší třetině až pětině. 

Rovněž zpráva České školní inspekce, 
která provedla kontrolu koncem loňského 
školního roku, hodnotí stav výuky jako vel-
mi dobrý.

Výuku doplňují a zpestřují různé exkur-
ze, např. žáci 9. ročníku přihlíželi soudnímu 
líčení, navštívili Muzeum ropy, zúčastnili se 
programu v rozhlasovém studiu v multime-
diálním studiu Lávka, žáci 5.+6.roč. navštívi-
li hvězdárnu, pro žáky 2. stupně byla zorga-
nizována exkurze do Osvětimi a exkurze do 
vesnických muzeí na Kyjovsku. 

Děti se měly možnost zúčastnit kultur-
ně-vzdělávacích akcí na půdě školy (před-

stavení Česká balada, koncert Máme rádi 
písničky, výstava a beseda ke  140. výročí 
narození Jano Köhlera, koncert divadla Slu-
nečnice v rámci oslavy Dne dětí, přednáška 
na téma AIDS a sex), využily dopravní hřiš-
tě, na divadelní představení vyjely do Brna 
(divadlo Polárka - Robinson Crusoe, Mahe-
nova činohra - Veselé paničky windsorské), 
v Kyjově se zúčastnily oslav Dne Země, žáci 
1. stupně absolvovali výukový program Les-
ní tajemství.

Bohužel přibývá žáků, kteří se někte-
rých akcí neúčastní, protože rodiče nejsou 
ochotni či schopni zaplatit vstupné.

Důsledkem neutěšené ekonomické si-
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Mateřská škola

Mateřské školy Nenkovice a Želetice 
jsou součástí ZŠ a MŠ Nenkovice . V MŠ Nen-
kovice působí učitelky Hana Fialová a Lucie 
Sychrová. Vedoucí učitelkou pro obě školky 
je Lenka Hrabalová, učitelka MŠ Želetice.

Výchovně vzdělávací činnost se v  ma-
teřských školách uskutečňuje podle vlastní-
ho školního vzdělávacího programu s moti-
vačním názvem: „Blíž k přírodě- blíž k sobě“, 
který vychází z  plánu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Děti získávají 
prostřednictvím činností poznatky, zkuše-
nosti a dovednosti v  oblasti environmen-
tální výchovy. Pomocí her a prožitkového 
učení poznávají zábavnou formou přírodní 
prostředí i organizaci světa lidí. Učí se vyhle-
dávat informace a pracovat s nimi, zkoumat 
souvislosti mezi jevy, chápat návaznosti 
a logicky přemýšlet. Na vycházkách získá-
vají děti poznatky o přírodě, která je ob-
klopuje, i o místu, kde žijí. Učí se poznávat 
přírodu a okolí, vnímat přírodu, chápat její 
význam a důležitost a způsob, jak se k  ní 
chovat ohleduplně. Vedeme děti k  tomu, 
aby si uvědomily důsledky lidských činností 
působících devastaci přírody, aby se snaži-
ly spoluvytvářet životní prostředí pro nás 
zdravé a bezpečné. 

Obě MŠ nabízejí nad rámec standard-
ních činností v odpoledních hodinách krou-
žek s výukou anglického jazyka.

Výtvarné a rukodělné práce dětí moti-
vované ročním období zdobí interiér mateř-

ských škol po celý rok. 
V  polovině měsíce 

června, kdy se obvykle 
obě MŠ zabývají přípravou 

programu na ukončení školního a roku a 
rozloučení se s  předškoláky, provedli pra-
covníci České školní inspekce v MŠ kontrolu 
a hospitační činnost. Inspekce neshledala 
větší nedostatky, závěrečná zpráva vyzněla 
pozitivně. 

V červnu opustilo školky 11 absolventů, 
z  MŠ Nenkovice odešlo 6 a z  MŠ Želetice 
celkem 5 dětí. Velké pozitivum spatřujeme 
ve vzrůstajícím počtu dětí v obou MŠ. Ma-
teřské školy umožňují rodičům na základě 
kritérií pro přijetí dětí do MŠ přijímat děti 
z okolních vesnic a nabízejí i možnost dovo-
zu dětí učitelkou ze Stavěšic do Nenkovic. 
Pro naplnění kapacity dětí ve třídách jsou 
přijímány i děti mladší 3 let. Pro letošní škol-
ní rok 2013/14 bylo přijato celkem 36 dětí, 
z  toho je 9 dětí předškolního věku. Počet 
dětí bude v průběhu roku narůstat.

Od září nového školního roku 2013/14 
jsme s dětmi navštívili loutkové divadlo Bar-
borka s „Kouzelným kolotočem pohádek“, 
pohádku „O Jakubovi Ohryzkovi“, kterou 
připravilo Kyjovské Slovácko v  pohybu ve 
spolupráci s fi rmou EKOR, hudební vystou-
pení „Zpívání pro radost“, vánoční zdobe-
ní perníčků. Vzdělávání doplňuje bohatá 
nabídka sportovních, kulturních a přede-
vším ekologicky zaměřených poznávacích 
aktivit. Využíváme nabídky ekologických 
programů vzdělávacího střediska VIS Bílé 
Karpaty Veselí n/ Moravou, pořádáme vý-
pravy na Daňkárnu a do chráněné oblasti 

NPP Adamce, na mysliveckou střelnici a na 
statek v  Želeticích. Pro rodiče pořádáme 
společná setkávání s  tvořivou činností, vá-
noční besídky, společně organizujeme vý-
stavy v MŠ a na závěr rozloučení se školním 
rokem a předškoláky. Mezi kulturní aktivity 
patří kouzelnické představení, návštěva 
loutkových a maňáskových představení, 
dětský karneval, návštěvy galerie při OÚ 
Nenkovice, zájezdy na dětská fi lmová před-
stavení, hudební koncerty a varieté, exkur-
ze ve zdravotnickém středisku a v hasičské 
zbrojnici. 

Mateřské školy úzce spolupracují se ZŠ 
a podílejí se na programu školní akademie 
ke Dni matek, při návštěvě školy předško-
láci absolvují společnou vyučovací hodinu 
s 1. třídou ZŠ. Škola pro děti připravuje osla-
vu Dne dětí, mikulášské nadělování, karne-
val a pro rodiče besedy na téma školní zra-
lost a připravenost.

Rok 2013 se zapíše jako rok velmi pestrý, 
plný různých aktivit, událostí a rekonstrukcí.

V  MŠ Nenkovice byla před Vánoce-
mi provedena kompletní montáž nových 
úsporných termostatických hlavic u radiá-
torů a po Vánocích bylo nutné provést opra-
vy na dětských záchodcích.

Velmi si vážíme všech, kteří podporují 
činnost MŠ. Poděkování patří všem příz-
nivcům a sponzorům za každou pomoc, 
příspěvek a dar v jakékoliv formě. Stejně tak 
si nesmírně vážíme toho, co pro mateřské 
školy dělají obecní úřady. Bez jejich pod-
pory a fi nančního zabezpečení by nebyly 
realizovány veškeré opravy, rekonstrukce 
a chod školek. 

Vedení školy

tuace mnoha rodin je i to, že ještě ke konci 
kalendářního roku desetina žáků školy ne-
měla zaplacené základní pomůcky, které 
žáci ve škole využívají: sešity, pomůcky do 
výtvarné výchovy, pracovní sešity do jazy-
ků. 

Řadu programů připravují pracovníci 
školy pro děti a s dětmi sami. Dětský karne-
val se nesl v duchu pohádek, Den dětí byl 
plný soutěží, školní akademie ke Dni matek 
ukázala, že i v naší malé škole je spousta pě-
veckých, sportovních či hereckých talentů. 

To, že programy pořádané u nás ve škole 
„z vlastních zdrojů“ jsou pro žáky mnohdy 
větším přínosem než programy připravené 
profesionály, zahrnují více aktivit, jsou pes-
třejší, žáky zaujmou více, si uvědomily uči-
telky 1. stupně poté, co s žáky absolvovaly 
terénní výukový program Lesní tajemství.

Pokračovala spolupráce s družební ško-
lou v Hradišti pod Vrátnom, 15 žáků 1.stup-
ně se zúčastnilo společného programu, ten-
tokrát na Slovensku.

Prosinec se jako každý rok nesl v duchu 
svátků, nechyběla mikulášská obchůzka ani 
oblíbené vánoční dílny, kterých se zúčastnili 
kromě žáků školy a jejich rodičů dokonce 
i nedávní absolventi školy.

Závěr kalendářního roku patřil tradičně 
vánočnímu zpívání na schodech, které bylo 
tentokrát koncipováno jako ucelený pro-
gram. 

Ve škole existuje už několik let školní par-
lament, do něhož si 
žáci volí své zástup-
ce. Ti na schůzkách 
parlamentu předná-
šejí připomínky žáků 
a přicházejí s  růz-
nými podněty, díky 
nimž byl mj. ve škole 
otevřen bufet.

Samozřejmostí 
je opět široká na-
bídka mimoškolní 
činnosti, kde žáci 

mohou rozvíjet svůj talent v  rozmanitých 
kroužcích: národopisný Nenkovjánek, sbo-
rový zpěv, dramatický, country tance, kera-
mika, fl orbal, recyklohraní.

S  činností školy se mohou zájemci se-
známit na webových stránkách školy www.
zs-nenkovice.cz, kde najdou mj. veškeré 
dokumenty, informace o chystaných akcích 
i spousty fotek z akcí uskutečněných.

Vedení školy


