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Mateřská škola
Mateřské školy Nenkovice a Želetice jsou součástí ZŠ a MŠ Nenkovice.
Předškolní vzdělávání je realizováno na
dvou místech. Jedna smíšená třída sídlí v
Nenkovicích, druhá smíšená třída v Želeticích. MŠ pracují jako jednotřídní s rozdílnou pracovní dobou. Ve své výchovně vzdělávací činnosti pokračují podle
společného ŠVP PV, který nese název
„Blíž k přírodě- blíž k sobě“. Už v názvu
je vystiženo, že environmentální výchova se prolíná všemi složkami výchovy.
Vzdělávání dětí je zaměřeno na celkový
rozvoj dětské osobnosti a jeho obsah
zahrnuje pět integrovaných bloků s různými tématy odvíjejícími se od jednotlivých ročních období, kulturních akcí,
lidových tradic, poznávání přírody, světa
i od praktických životních situací. Časový
prostor pro práci s tématy je flexibilní,
dostatečně otevřený pro aktivní vstup
dětí i tvořivost učitelky. Celoroční témata
vystihují záměry mateřských škol.
Hlavní náplní výchovné činnosti jsou
prvky her, tvořivost a využívání metod
prožitkového učení. Snaha všech pedagogických pracovnic směřuje k tomu,
aby se děti v MŠ cítily šťastně a spokojeně. Na tom se velkou měrou podílí zřizovatel, obec Nenkovice a obec Želetice.
Bez jejich podpory a hlavně finančních
prostředků bychom nemohli zajistit
chod MŠ, opravy a rekonstrukce. Ne-

smírně si toho vážíme a
děkujeme.
Velmi dobře pokračovala spolupráce se
základní školou, kde
jsme se zúčastnili soutěže „Školní olympiáda“,
divadelního představení „O princezně, která
ráčkovala“ a přehlídky
ekomodelů z odpadového materiálu, kterou
připravili žáci ZŠ.
Jako každým rokem
předškoláci začátkem ledna navštívili 1.
třídu ZŠ Nenkovice a vyzkoušeli si společně se svými kamarády prvňáčky prožít téměř dvě vyučovací hodiny.
Mateřská škola Nenkovice přizpůsobuje výchovu a vzdělávání individuálním potřebám dětí. Hlavní náplní výchovné práce jsou prvky her, tvořivost
a prožitkové učení. Děti se učí postupně
zapojovat do nabízených činností, společenských zábav a slavností.
V červnu 2014 opustilo MŠ 6 školáků.
V září školního roku 2014/2015 nastoupilo do MŠ 23 dětí. Ze Stavěšic dojíždí 5
dětí, které dle potřeby rodičů dováží a
odváží učitelka. Nově přijatých dětí bylo
8, z toho 2 děti
dvouapůlleté.
Těmto dětem

poskytla MŠ adaptační režim s postupným začleňováním do kolektivu.
V tomto školním roce pokračujeme
ve výuce angličtiny v „Hravých chvilkách
s angličtinou“. Novinkou je „Veselé pískání“ na zobcovou flétnu.
Mezi kulturní akce patří divadelní a
loutková představení, hudební pořady,
návštěvy galerie, exkurze – vánoční vazby
a vánoční aranžmá. Veškeré naše snažení
směřuje ke spokojenosti dětí a rodičů. Vážíme si spolupráce s rodiči, jejich zapojení
do společných akcí – karneval, Den matek, rozloučení se školáky, vánoční besídka s nadílkou, podzimní tvoření z dýní a
sena, adventní tvoření z keramické hlíny.
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Od 1. listopadu 2014 byl zřizovatelem
OÚ Nenkovice prodloužen provoz MŠ na
dobu od 6.45 do 16.30 hodin. S OÚ Nenkovice máme velmi dobrou spolupráci
při různých projednáváních, v materiální
oblasti, v péči o prostory a vnitřní vybavení MŠ. Také nás potěšila návštěva starosty Stavěšic, který přišel popřát dětem
a zaměstnancům do nového roku.
MŠ spolupracuje i s ostatními složkami v obci. Velmi zajímavá a poučná
byla pro děti beseda s hasiči a beseda
s profesionálním vojákem z řad rodičů.
Děkujeme za hezký zážitek všem, kteří se
podílejí na spolupráci a přispívají sponzorskými dary.
Mateřská škola Želetice získává nový
a modernější vzhled, a to jednak po kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro
děti, tak po výměně oken a vchodových
dveří.
Mateřskou školu navštěvovalo v loňském školním roce 18 dětí, z toho 3 děti
předškolního věku.
Mezi kulturní aktivity patřil Dětský karneval na KD v Želeticích, hudební program
s Ladovými obrázky- Zpívánky, návštěva

výstavy pořádaná místním muzeem „Ať
žijí novomanželé!“ a divadlo „Houpací pohádky“ z Brna. V průběhu měsíce března
nás postihla epidemie planých neštovic.
Ke Dni dětí měly možnost naše děti i žáci
1. stupně ZŠ vidět ukázku práce služebních
psů Policie ČR.
Na závěr školního roku proběhla na
školní zahradě tradiční společná akce s rodiči, „Rozloučení s kamarády“.
V červnu nás velmi potěšila zpráva,
že byla schválena dotace na vybudování
nové školní zahrady. Nejprve proběhlo vybudování nového oplocení, poté v měsíci
srpnu firma Dřevoartikl Znojmo instalovala herní prvky. Na naší zahradě můžete vidět multifunkční věžovou sestavu ve tvaru
lodě, minikolotoč, vahadlovou houpačku,
dvě pružinová houpadla a herní domeček
s posezením. Pro zútulnění prostředí MŠ
byla rovněž koncem srpna vymalována
šatna a herna. Obec Želetice finančně přispěla k zakoupení nových polštářků a přikrývek, na které bylo dokoupeno krepové
povlečení a prostěradla.
A tak 1. září 2014 mohl začít nový školní
rok s plnou parádou. Ze 14 zapsaných dětí

Základní škola

jsou 3 předškoláci.
Již od září začal být kulturní život pro
děti pestrý. Připravili jsme divadlo „Koloběžka v lese“, pohádku o hudebních nástrojích „Babička Chrota vypráví“, divadlo
„Veselá školička“, zdobení mikulášských
perníčků, mikulášskou návštěvu s nadílkou a hudební vystoupení „Zpíváme si pro
radost“. Za kulturou jsme vyjeli do Kyjova,
kde děti zhlédly loutkové divadlo „Veselá
pouť“, nebo do brněnského divadla Radost
na divadelní představení „O perníkové
chaloupce aneb Jenom jako“. V průběhu
roku jsme navštívili také filmová představení pro děti v kině Panorama Kyjov. V práci pokračuje i kroužek s výukou anglického
jazyka, „Angličtina hrou“. S rodiči se každoročně několikrát setkáváme na společném
tvoření rodičů s dětmi. V první polovině
školního roku jsme se setkali na „Dýňovém
odpoledni“ a na předvánočním tvoření při
výrobě lucerniček. Poslední akcí roku 2014
byla vánoční besídka pro rodiče a vystoupení dětí na akci„Zpívání u vánočního stromu“, které bylo pro veřejnost. Každoročně
probíhá v Želeticích sběr starého papíru,
jehož výtěžek podpoří MŠ.

V září bylo slavnostně pasováno 7 prvňáčků. I v tomto roce
se děti učí číst metodou tzv. splývavého čtení, která se osvědčila
v loňském roce.

Naše škola patří co do počtu žáků k nejmenším úplným základním školám v hodonínském okrese, co do činnosti však větším školám úspěšně konkuruje.
V současné době školu navštěvuje celkem 82 žáků v 7 třídách.
Dva žáci s redukovaným učebním plánem jsou integrováni do
běžných tříd. Učitelům jsou k dispozici dva asistenti pedagoga.
Na prvním stupni jsou stejně jako v loňském roce spojeny 2.+3.
ročník a 4.+5. ročník.
Zajímavosti:
- z celkového počtu 81 žáků je nenkovických žáků 35
- do školy denně dojíždí jeden žák ze Bzence, tři žáci z Kyjova,
jedna žákyně z Brna a jeden žák z Násedlovic
- do první třídy je zapsána i žákyně, která školní docházku plní
v Irsku
- z jedné rodiny školu navštěvuje 5 sourozenců
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Po roční přestávce žáci školy od října do prosince absolvovali
plavecký výcvik ve Bzenci. Výuky se účastnili až na ojedinělé výjimky všichni žáci prvního stupně.
Od celoplošného testování v 5. a 9. ročníku se loni upustilo,
podle výsledků přijímacích zkoušek je však vidět, že žáci naší ško-

ly odcházejí z 1. i 2. stupně dobře připraveni. Všech 15 loňských
absolventů 9. ročníku bylo přijato do zvoleného oboru vzdělávání, z toho 3 žáci na gymnázium. Další 2 žáci byli přijati na víceleté
gymnázium po 5. ročníku. Opět výborný v matematických soutěžích byl Marek Seďa, který v okresním kole matematické olympiády obsadil druhé místo.
V letošním školním roce čeká vycházející žáky nový způsob
přijímacího řízení. Žáci 9. ročníku navštívili veletrh vzdělávání
v Hodoníně i v Brně. Věříme, že si školu dobře vyberou a u přijímaček budou úspěšní stejně jako jejich předchůdci. Předpoklady
mají, v celostátním testování Stonožka nechali za sebou v matematice 80 % zúčastněných škol, v českém jazyce patřili dokonce
mezi 10 % nejlepších škol.
Výuku doplnily různé výchovně-vzdělávací akce. Na divadelní
představení vyjeli žáci prvního stupně dvakrát do Uherského Hradiště, starší žáci navštívili divadlo ve Zlíně. Děti z prvního stupně
se zúčastnily ekologického výukového programu pořádaného
Lipkou Brno, zhlédly hudebně-vzdělávací pořad Babička Chrota
vypráví a navštívili hasičskou stanici v Kyjově. Karneval byl tentokrát zaměřen na povolání. Hudební skupina Marbo k nám přijela
s výchovným pořadem Jak vzniká písnička.
Žáci 8. a 9. ročníku přihlíželi soudnímu přelíčení v Hodoníně,
deváťáci absolvovali program v multimediálním studiu Lávka a
navštívili Muzeum ropy v Hodoníně.
Pro žáky druhého stupně škola zorganizovala lyžařský výcvikový kurz, tentokrát ve Velkých Karlovicích.

Starší i mladší žáci se zapojili do okrskových kol soutěže ve
florbalu a fotbale.
Ke Dni Země jsme se rozhodli poznat lépe naše nejbližší okolí,
jednotlivé třídy se vydaly prozkoumat národní přírodní památku
Na Adamcích.
Kvůli stavebním úpravám ve škole se neuskutečnila plánovaná školní akademie, kterou tradičně škola pořádá ke Dni matek.
Část vystoupení připravených původně na akademii předvedli
žáci v rámci oslav Dne dětí (divadlo O princezně, která ráčkovala,
módní přehlídka „ekomodelů“, vystoupení kroužku country tanců). Zhlédly je i děti z mateřské školy a žáci ze slovenské družební školy z Hradište pod Vrátnom. Všichni se pak sešli při zápolení
v netradičních olympijských disciplínách.

Koncem května stejně jako v minulých letech žáci devátého
ročníku prezentovali žákům 2. stupně své projekty, které zpracovávali v průběhu roku.
Úspěšně probíhala spolupráce základní školy s mateřskou školou. Děti ze školky se účastnily ve škole oslav Dne Země a Dne dětí,
předškoláci se přišli podívat, jak to chodí v první třídě. Na oplátku
pak školka pozvala mladší žáky školy na Den dětí s Policií ČR.

Škola spolupracuje se společností EKOR a organizuje sběr
starého papíru. Naši sběrači patří v okrsku mezi nejlepší, nasbírali
celkem 13 770 kg papíru a škola se mezi 17 zúčastněnými umístila
na 3. místě, hned za velkými kyjovskými školami. Nejlepší tři naši
sběrači obdrželi od společnosti EKOR věcné ceny.
Zajímavost: 3. místo v celkovém žebříčku obsadila s 2093 kg
papíru naše nejlepší sběračka, Silvie Šurýnová, za ní s odstupem
pouhé 3 kg se umístila Dominika Navrátilová.
Školní výlety na konci školního roku byly jednodenní. Žáci 1.
- 5. ročníku navštívili společně Veveří a Brno. Osmá a devátá třída vyrazila do Olomouce. Žáci 6. třídy absolvovali v Kyjově poznávací vycházku s průvodcem. Z důvodu malého počtu žáků ve
třídách by se na druhém stupni nepodařilo naplnit autobus na
výlet, rádi jsme proto využili nabídky ZŠ Žarošice, kde je situace
podobná, a šesťáci a sedmáci vyrazili na výlet na Vranov společně
s nimi. Naopak jsme žarošické škole nabídli volná místa v autobusu na divadelní představení.

V posledních letech s potěšením sledujeme iniciativu žáků zejména vyšších ročníků. Žáci pomáhají při organizování celoškolních akcí, sami přicházejí s nápady a náměty.
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Tradicí se stává program, který si deváťáci připravují pro rozloučení se školou.
Letošní deváťáci iniciovali soutěže ve výzdobě tříd nebo oslavu Halloween a v do detailu propracovaných kostýmech se významnou měrou na programu „halloweenského dne“ podíleli.
Prosinec se nesl ve svátečním duchu. Mikuláš rozdával dárečky ve škole i ve školce, na vánoční dílny si přišly vyrobit dárečky
děti i se svými rodiči, týden před Vánocemi ve vánočně vyzdobené škole proběhly třídní besídky a vánoční turnaj ve florbalu,
při zpívání na schodech školu rozezněly koledy a vánoční písně.
Pěvecký sbor doprovázený muzikanty z řad žáků vystoupil s programem i u vánočního stromu v Nenkovicích.
Zajímavost: Na hudební nástroj hraje každý pátý žák školy.
Počtem nabízených mimoškolních aktivit předčí škola mnohé větší školy. Žáci mohou rozvíjet svůj talent v národopisném
Nenkovjánku, k dispozici jsou jim kroužky dramatický, keramický,
kroužek sborového zpěvu, country tanců, sportovní kroužek pro
žáky 1. stupně a kroužek florbalu pro starší žáky.
Děti mají možnost zapůjčit si knížky ze školní knihovny.
Přestávky mohou trávit sportováním v tělocvičně, hraním
stolního tenisu nebo stolního fotbalu.
Celý rok 2014 byl poznamenán čekáním na nová okna. Stará
okna byla v havarijním stavu, přes zimu většina z nich musela být
sešroubována, aby se zamezilo úniku tepla, a z bezpečnostních
důvodů. Přestože počasí v zimních měsících nám bylo celkem
nakloněno, žáci i zaměstnanci školy byli mnohdy vystaveni nepříjemnému chladu. S radostí jsme proto koncem roku přijali zprávu,
že byl konečně vybrán dodavatel, a v době vánočních prázdnin
byla instalována první nová okna.
Díky obci jsme se v loňském roce dočkali rekonstrukce dvojích
záchodů, takže tato hygienická zařízení už nejsou ostudou školy,
ale její chloubou.
Od začátku školního roku 2014/15 nabízí školní kuchyně obědy i občanům Nenkovic, a to i s dovozem do domu.
S činností školy se můžete podrobněji seznámit na webové
stránce www.zs-nenkovice.cz, kde najdete řadu informací týkajících se školy a spoustu fotografií z uskutečněných akcí.

Školní družina
Školní družina sídlí ve druhém patře budovy školy. Zabírá
největší třídu v daném podlaží. Nově zakoupenou policí je rozčleněna na dvě zóny – zónu pracovní a odpočinkovou, která byla
na Vánoce oživena dvěma červenými sedacími vaky. V letošním
školním roce bylo do družiny zapsáno 6 žáků z první třídy, 6 druháků, 4 třeťáci, 6 žáků čtvrté třídy a 1 žák 5. třídy, tedy celkem 23
dětí. Týdenní náměty pro činnost družiny jsou motivovány např.
ročním obdobím (ledový týden), svátečními dny (mikulášský týden, vánoční týden) nebo zvířecími kamarády (kočičí týden, psí
týden), jindy děti získávají nové znalosti (hodinový týden, smyslový týden, bylinkový týden). Do programu zařazujeme pohybové
aktivity, soutěže, čteme z knížky, zpíváme u kytary, vaříme nebo
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pečeme dobroty, zkoušíme různé výtvarné techniky. A protože
jsme dětmi 21. století, rádi trávíme čas i u počítače nebo sledujeme pohádky.

Halloweenské spaní v družině
Tradiční akcí pro děti navštěvující školní družinu je spaní ve
škole. Motivem letošního „spaní“ byla strašidla, kouzlení, lektvary
a čarodějné reje. S organizací pravidelně pomáhají žáci z vyšších
tříd. Pro deváťáky to znamenalo začít s přípravou už měsíc před
dnem D – 31.10.2014. Vždyť to bylo opravdu náročné: vyrobit víc
než 20 lampiček – skleněných dýní, namalovat halloweenskou
vlajku, připravit 2 obrovská organtýnová strašidla, na „starobylé“
pergameny sepsat 16 čarodějných receptů…
V halloweenský podvečer přišly děti již v maskách a staly se
tak žáky strašidelné školy. Jejich úkol nebyl snadný: aby získaly
certifikát opravňující je strašit ve škole i doma, musely prokázat
řadu dovedností, například vyrobit čarodějný amulet – keramickou dýni, namíchat účinný lektvar, naučit se kouzelnou formuli.
Dalším bodem „výuky“ byla i účast na reji strašidel. Ten měl proběhnout na nejtajemnějším místě Nenkovic, u kašny. Bohužel
nám selhala technika a tak jsme právě naučeným tanečkem zdupali trávu před Měsíčkovým, jelikož nám právě tam poskytli přívod elektřiny…
Posledním schůdkem k pasování do stavu strašidel byla stezka odvahy. Při ní děti z družiny prokázaly, že se nebojí ani čerta,
natož hororově namaskovaných doktorů z deváté třídy. Po večeři
a přípravě na spaní jsme si pro zklidnění emocí přečetli několik
stránek z knížky o kouzelnickém učni Harry Potterovi, konec čtení
však většina dětí zaspala.
Pro malé tím večer skončil, ne však pro ty velké. Dozdobili školu nápisy, papírovými netopýry, černými kočkami a jinými symboly Halloweenu. Na druhý den je totiž čekala ještě větší akce určená
všem dětem z prvního stupně, ale to je už jiná pohádka.

