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Mateřská škola
Ve školním roce 2014/2015 navštěvova-

lo MŠ celkem 23 dětí. Výchovná a vzděláva-
cí činnost probíhala do konce června v MŠ 
umístěné v budově OÚ Nenkovice.

Vzdělávání dětí bylo obohaceno pes-
trou nabídkou různých aktivit a kultur-
ních akcí. Velmi poučné a u dětí zane-
chávající hluboké zážitky byly pro děti 
beseda se členem mysliveckého sdru-
žení, setkání se členem dobrovolných 
hasičů s  prohlídkou vybavení hasičské-
ho auta a návštěva veterinární ordinace.
 Kulturním zážitkem bylo pro děti maňás-
kové představení „Veselé školičky“, hudeb-
ní pořad „Písničky z  pohádek a muzikálů“, 
návštěva knihovny v  Kyjově, zápis do 1. 
třídy a společné vyučování s  našimi prv-
ňáčky. Zajímavý byl pro děti ekologický 
výukový program „Návštěva u krtka“a ke 
Dni Země exkurze předškoláků v Těmicích 
s  prohlídkou třídírny odpadu. K  70. výročí 
osvobození jsme navštívili pomník padlých 
vojáků. Mezi tradiční školní akce patří kar-
neval v MŠ, Den matek, Den dětí v ZŠ a roz-
loučení s budoucími školáky. Od 18. května 
do 5. června byla v naší MŠ na odborné pe-
dagogické praxi studentka střední pedago-
gické školy.  Se „starou naší školičkou“ jsme 
se rozloučili na konci školního roku na škol-
ní zahradě pasováním tří školaček, poseze-
ním s opékáním a posledními fotografi emi.

MŠ byla v průběhu prázdnin přestěho-
vána do nově zrekonstruovaných prosto-
rů budovy ZŠ. Školní rok 2015/2016 začal 
1. září v nové MŠ.  Na děti a rodiče čekalo 
velké překvapení. Rekonstrukcí vznik-
la velmi prostorná, moderně dispozičně 
řešená MŠ, vybavená novým nábytkem, 
pomůckami a dekorací.  Jsme pyšní na to, 
že můžeme děti vychovávat v  krásném 
prostředí barevné školičky. Rekonstruk-
cí byla navýšena i kapacita MŠ na 30 dětí.
 1. září nastoupilo do MŠ všech 30 zapsa-
ných dětí, z  toho 19 chlapců a 11 děvčat. 
10  dětí dojíždí ze Stavěšic a ke vstupu do 
ZŠ se připravuje 9 předškoláků. Celodenní 
provoz od 6.45 do 16.30 zajišťují dvě pe-

dagogické pracovnice a jedna asistentka 
pedagoga. Nově přijatým dětem, přede-
vším dětem 2letým, byl nabídnut adap-
tační režim k postupnému začleňování do 
kolektivu a zvládnutí odloučení od rodičů. 
Přejeme si, aby se každé dítě v MŠ cítilo spo-
kojeně, našlo zde nové kamarády, umělo si 
hrát a spolupracovat s ostatními a odcháze-
lo plné zážitků.

Náš den začíná scházením se všech dětí 
ve velké třídě „Myšiček“ a od 9.00 vzdělá-
vání s  nabídkou různých činností pokra-
čuje ve 2  třídách. Děti s  odloženou školní 
docházkou, předškoláci a děti 4 až 5leté 
pokračují ve výuce ve třídě „Myšiček.“ Do 
2. třídy „Žabiček“jsou zařazeny děti mlad-
ší 3let, děti 3 až 4leté a dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

V  rámci vzdělávání nabízíme starším 
dětem a předškolákům „Hravé chvilky s an-
gličtinou“ a „Veselé pískání“ na zobcovou 
fl étnu.

Nové podmínky pro výchovu a vzdělá-
vání přestěhováním do ZŠ nás přiměly vy-
pracovat nový ŠVP PV, který nese název „Ob-
jevujeme přírodu v barvách.“ Snažili jsme se 
v  něm zachovat přirozenou posloupnost 
ročních období a s nimi souvisejících tradic, 
zvyků a změn v přírodě. Naším cílem je také 
propojení vzdělávacího procesu MŠ a ZŠ 
vzájemnou spoluprací a  budování dobré 

úrovně a pověsti školy na veřejnosti. Děti 
se každodenně střetávají se zaměstnanci 
školy, s prvňáčky a ostatními žáky a učí se 
tak vzájemné zdvořilosti, ohleduplnosti, 
respektu a kamarádství. Spolupráce se týká 
také společných aktivit. Zapojili jsme se do 
společné soutěže recyklohraní „Ukliďme si 
svět.“ Žáci 9. tříd se nám postarali o pod-
zimní a vánoční výzdobu oken, v družině 
nám vyrobili adventní kalendář. V prosinci 
nás navštívil Mikuláš, zapojili jsme se také 
do vánočních dílen ZŠ a do zpívání na scho-
dech.

V  listopadu nás v MŠ navštívila „Veselá 
školička“ s maňáskovým představením, ro-
diče se zapojili do odpoledního podzimní-
ho tvoření výrobou dýňových strašidýlek 
a do adventního tvoření svícnů a věnečků. 
Posledními akcemi roku 2015 bylo vánoční 
fotografování dětí, roznášení novoročních 
blahopřání po obci, nadílka dárků pod stro-
meček a vánoční besídka pro rodiče.

Děkujeme zřizovateli, OÚ Nenkovice, 
a  všem jeho zaměstnancům, kteří se po-
díleli na rekonstrukci a přestěhování MŠ. 
Obecnímu úřadu Stavěšice, hasičskému 
sboru a rodičům děkujeme za sponzorské 
dary, všem našim příznivcům pak za jejich 
podporu a spolupráci.

Veškeré informace o MŠ s fotogalerií na-
leznete na webových stránkách školy.
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Základní škola

Mateřská škola Želetice

První polovina roku 2015 se nesla ve znamení stavebních úprav 
ve škole. Práce probíhaly při plném provozu školy, a tak jsme se 
museli smířit s prachem, materiálem po chodbách či s dočasným 
přestěhováním učeben i sborovny do improvizovaných prostor. 
Dočkali jsme se však zejména dlouho očekávané výměny oken 
a zateplení budovy. Dnes už okna nedrnčí, ve třídách je teplo, ná-
klady na vytápění přitom poklesly oproti roku 2014 o třetinu. Nové 
vstupní dveře byly opatřeny elektronickým zabezpečovacím sys-
témem a videokamerou. Byla dokončena modernizace WC, školní 
jídelnu oživily barevné nátěry a nové linoleum. Nová fasáda školy 
poutá pozornost všech kolemjedoucích. Před školou vzniklo nové 

Mateřská škola se v  novém školním 
roce 2015/2016 může pochlubit počtem 
18 zapsaných, což je nejvíce za dobu 
mého působení  v této MŠ. Větší skupinu 
(13) tvoří holky, kluků je 5.  Přijíždějí i děti 
z Násedlovic, nově z Věteřova, zapsána je 
i  holčička z Itálie, čehož si vážíme; těší nás 
zájem o naši školičku. Do 1.třídy ZŠ odešly 
3 děti. S   přibývajícím počtem dětí nám 
přibyla i nová kvalifi kovaná pedagogická 
posila – Bc. Ivana Měsíčková, která 4 dny 
v  týdnu výchovně působí v  odpoledních 
vzdělávacích hodinách. Školnicí je stabilní 
pracovnice p.Bělohoubková.

Na žádost některých rodičů, kteří pro-
jevili zájem o prodloužení provozní doby 
MŠ, schválilo zastupitelstvo obce prodlou-
žení provozu od 7 do16 hodin.  

Hlavním záměrem naší vzdělávací ob-
lasti je vytvoření základů odpovědného 
postoje dětí k  životnímu prostředí, ze-
jména k místním přírodním rezervacím, 
dodržování tradic, které se váží k  přírodě 
a  místním zvykům, a usilování o osob-
nostní rozvoj každého dítěte, posilování 
sebevědomí, podporování iniciativy, tvoři-
vosti a vlastní fantazie. Hru chápeme jako 
hlavní výchovný prostředek a vel-
ké úsilí vynakládáme na zapojení 
malých dětí do her a nabízených 
činností. Všechny děti vedeme 
k dobrým mezilidským vztahům, 
ke kooperaci a k vzájemné komu-
nikaci.

Pod vedením Renaty Švestko-
vé pokračuje v činnosti kroužek 
s výukou cizího jazyka „ Hrajeme 
si s  angličtinou“. K  nadstandard-
ním aktivitám patří novinka, a to 
pravidelné návštěvy keramické 
dílny „Hliněnka“. Pod odborným 
vedením členek Želetických žen, 

za jejich velké trpělivosti a obětavosti děti 
vyrábějí originální výrobky z keramické hlí-
ny, se zaměřením na dané vzdělávací téma 
a roční období. Hotové vlastní výrobky si 
děti odnášejí domů, aby potěšily a překva-
pily své blízké.

A jak se za minulý rok zvelebila a zútul-
nila naše školička? Nový hezčí vzhled získa-
ly  prostory školky instalací dřevěné malo-
vané dekorace ve třídě a šatnách, novým 
osvětlením v jídelně a ložnici a položením 
nového koberce do herny. Na školní zahra-
dě bylo v prázdninovém období zbudová-
no nové zastřešení s okapníky na přístřešku 
s hračkárnou a  pestrobarevně natřeny veš-
keré kovové konstrukce a dveře hračkárny. 
Zjara byla vysázena zeleň mezi hrací prvky 
na školní zahradě a pod okny vyrostla le-
vandulová zahrádka. V rámci environmen-
tální výchovy jsme ke Dni Země vybudova-
li bylinkovou zahrádku, o kterou společně 
s dětmi pečujeme, a některé bylinky využí-
váme v pitném režimu do vody a čaje.

Kulturní život dětí obohatily akce, kte-
ré byly pro ně připraveny. Byly to hudeb-
ní koncert skupiny Marbo z Brna-„ Zpívat 
nás baví“, hudební vystoupení „Zpíváme 

si pro radost“, dětský karneval, vystoupení 
maňáskového divadlaVeselá školička z Ho-
donína, divadlo Barborka z Brna, výukový 
program VIS Bílé Karpaty „Ptačí říše“, kar-
nevalový rej ve školce, školní výlet „Sokolí-
ček“Kyjov, návštěva fi lmových vystoupení 
v kině Panorama Kyjov, vystoupení dětí na 
farní dvorní slavnosti, Dýňové odpoledne, 
návštěva místního statku, divadlo v KD Ky-
jov “Povídání o pejskovi a kočičce“ a nové 
maňáskové vystoupení divadla Sluníčko 
z  Prostějova. V  rámci spolupráce se ZŠ 
Archlebov jsme navštívili divadelní před-
stavení  „O kůzlátkách a vlkovi“ v  brněn-
ském divadle Radost .

V e spolupráci se ZŠ Nenkovice uskuteč-
ňujeme návštěvy předškoláčků v 1.třídě se 
společnou vyučovací hodinou, společně 
proběhla akce Den dětí „Výprava na tajupl-
ný ostrov“, mikulášské nadělování a oslava 
Dne matek. S rodiči se setkáváme na tvoři-
vých odpoledních spolu s dětmi, na Dýňo-
vém odpoledni a při slavnostním rozlouče-
ní s předškoláky na  „Zahradní párty“.

V prosinci proběhla na KD v Želeticích 
velmi zdařilá akce- Adventní tvořivé dílnič-
ky. Její fi nanční výtěžek, částku2.500,-Kč, 
darovaly hlavní pořadatelky na činnost 
v MŠ. Za to jim patří mimořádný dík. Podě-
kování patří všem rodičům, kteří nás pod-

porují fi nančními a sponzorskými 
dary, i všem občanům za fi nanční 
výtěžek (1  600 Kč) ze sběru sta-
rého papíru. Poděkovat chceme 
obci za velmi dobrou spolupráci, 
za dárky věnované dětem k  Vá-
nocům, za veškerou podporu a fi -
nanční zabezpečení a v  nemalé 
míře za každodenní dovoz obědů 
do MŠ. 

Přejeme všem v  novém roce 
2016 hodně zdaru, zdraví a poho-
dové dny.

Lenka Hrabalová, 
vedoucí učitelka MŠ
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parkoviště. Významným krokem bylo přestěhování mateřské školy 
do zrekonstruovaných prostor bývalého internátu zvláštní školy. 

Školní docházku ukončilo v červnu 10 deváťáků. Celých 9 let 
se jednalo o třídu s výbornými studijními výsledky, která uspěla i 
v květnovém testování České školní inspekce (v testu přírodověd-
ného přehledu úspěšnost 67% oproti celostátnímu průměru 51%, 
ve společenskovědním přehledu 66% oproti 61%). Nepřekvapi-
lo proto, že všichni složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati 
na výběrové školy. Talentovaný Marek Seďa, vítěz okresního kola 
matematické olympiády, byl přijat na prestižní matematické gym-
názium, Anežka Přibylová na biskupské gymnázium, další 2 žáci 
na gymnázia do Kyjova a do Hodonína, 1 žákyně na uměleckou 
průmyslovku, 4 žáci do maturitních oborů středních odborných 
škol. Jeden žák nastoupil do učebního oboru, 1 žák vyšel z ročníku 
osmého.  

Stejně jako v předchozích letech se škola potýkala i v loňském 
roce s nedostatkem fi nancí. Jelikož školy jsou prozatím fi nanco-
vány podle počtu žáků a ten se opět se začátkem školního roku 
2015/16 snížil, bylo nutno přistoupit k nezbytným organizačním a 
rozpočtovým opatřením. 

Do 1.ročníku nastoupilo v září pouze 5 žáků, proto nebyla ote-
vřena samostatná 1. třída. V současné době jsou na 1. stupni jen 
2 třídy, a to spojené ročníky 1.-3. (celkem 19 žáků) a  4.-5. (celkem  
18 žáků). Základní předměty, český jazyk a matematika, jsou ov-
šem v 1. ročníku vyučovány samostatně.  

Na 2. stupni je od září celkem 32 žáků, a to v 7.-9. ročníku. 6.tří-
da nebyla otevřena pro nízký počet dětí.  Aby už nikdy nemuselo 
k rušení třídy dojít, byl upraven školní vzdělávací program. V  před-
mětech, kde to charakter učiva dovolí (např. přírodopis), probíhá 
od září 2015 vyučování v cyklech ve spojených ročnících: 6.-7 roč-
ník, 8.-9.ročník. V předmětech, kde učivo rok po roku navazuje 
(např. matematika), se ročníky budou vzdělávat samostatně. Po-
drobnosti najdete na webové stránce školy, v odkazu Školní vzdě-
lávací program (ŠVP).

Díky  výše uvedeným organizačním změnám se od začátku 
školního roku snížil celkový počet vyučovacích hodin a bylo mož-
no snížit počet učitelů, a tím ušetřit. 

Pasování nových prvňáčků v září přihlížel tentokrát mnohem 

větší počet diváků, než bývá obvyklé. Konalo se totiž v rámci slav-
nostního otevření opravené školy. Děti, rodiče i širší veřejnost měli 
možnost prohlédnout si zrekonstruované prostory školy a nově 
otevřenou, moderně vybavenou školku. Chodby byly vyzdobeny 
výtvarnými pracemi žáků školy a školními fotografi emi ze součas-
nosti a nedávné minulosti, ale také archivními třídními fotografi e-
mi, na kterých se našli mnozí z rodičů i prarodičů. V programu po-
bavil děti i dospělé klaun Čiko, pro děti bylo připraveno malování 
na obličej a atrakce - skákací hrad, trampolína. Nechybělo ani ob-
čerstvení (koláčky, limonáda, pivo, víno), setkání přátel školy pak 
zakončilo společné neformální posezení při opékání špekáčků.

Nebyla to však jediná akce připravená i pro veřejnost. Snaží-
me se, aby dění ve škole bylo součástí života celé obce. Program 
ke Dni matek přilákal do tělocvičny opět více než 200 diváků. Na 
předvánoční dílny přišli s dětmi tvořit rodiče, ale i babičky. Nen-
kovjánek a žákovský sbor vystoupili s uceleným programem u vá-
nočního stromu.

Po dvouleté přestávce jsme znovu využili možnosti získat 
peníze z  evropských fondů. Tentokrát 1 učitel absolvoval zahra-
niční jazykový kurz, hlavně však díky zapojení do 3 čtenářských 
dílen škola obdržela fi nanční prostředky na zmodernizování škol-
ní knihovny, s cílem přivést děti ke čtení. Zakoupili jsme celkem 
300 knih, téměř 200 různých lákavých titulů rozličných žánrů pro 
všechny věkové kategorie, knihy současné, dětem blízké. Že tato 
akce má smysl, je vidět už od prvních dnů. Žáci si sami se zájmem 
podle nálady vybírají knížky, o přestávkách mnozí čtou nebo de-
batují o knížkách, knížky doporučují jeden druhému. 

Kdo dává přednost pohybu, může si o přestávkách zahrát fl or-
bal nebo stolní tenis nebo se jen proběhne po chodbě. V případě 
příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky před školou. 

Tradičně se asi polovina  žáků školy zapojila do kroužků. Někte-
ří navštěvovali i 4 z nabízených kroužků:  Nenkovjánek, keramický, 
výtvarný, dramatický, fl orbal, pohybový pro mladší žáky, country 
tance. Škola byla zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do 
škol. Výuku v průběhu roku doplnily akce vzdělávací, kulturní a vý-
chovné, a to   
• lyžařský výcvikový kurz
• návštěvy divadel a koncertů
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Jak to chodí u nás v družině
19. 1. 2016. Je čtvrt na dvanáct, zvoní. 

Prvňáci, druháci a třeťáci přibíhají celí udý-
chaní z  tělocviku a já musím dohlédnout 
na hladký průběh převlékání. Stojím nad 
prvňáky a pobízím je, aby urychlili úklid 
sportovního oblečení. Pro někoho výkon 
nadlidský, pro jiného vhodná doba k  za-
kopnutí sousedových přezůvek na druhý 
konec třídy. Rozdávám uložené brýle a ty 
šikovnější žáčky posílám do první třídy pro 
aktovky. Božinek unese dvě současně. Řa-
dím prvňáky a druháky u dveří na chodbě. 
Už opravdu spěcháme – do jídelny se musí 
každý den včas! Připomínám umytí rukou 
po tělocviku. Vystojíme si krátkou frontu u 
okýnka, polévka je dobrá, gulášová. „Paní 
učitelko, kolik musím sníst?“ „Vyjíš všechny 
brambory a deset lžiček.“  Deset plných lži-
ček je právě tolik, aby se ve své misce do-
brala dna. Polovinu vylévá do zbytků. Jak 
to dokázala? Na oběd přicházejí školčátka, 
decibely v jídelně se rázem zněkolikanáso-
bí. Rádi odcházíme do družiny.  

Rozdám dětem papírové šablony brýlí. 
Máme týden zdraví a brýle by očím unave-
ným od počítačů a tabletů mohly pomoci. 
„Mně to nejde obkreslit.“  „Mně to nejde 
vystřihnout.“ „Propíchněte mi to, prosím!“ 
Vykreslujeme, tiskáme, zdobíme, vymýš-
líme nemožné, aby byly brýle originální. 
Mezitím chystám struhadla, talíře a mrkev – 
nastrouhaná mrkev s citronem a cukrem by 
taky mohla zachránit zrak. Je čtvrt na jednu. 

Přicházejí třeťáci a zapojují se automaticky 
do výroby super speciálních brýlí. Opakuje 
se „mně to nejde obkreslit a vystřihnout“, 
ale už s menší frekvencí. Po dvojicích se děti 
střídají také u struhadel. Nastrouhaná mr-
kev je rovnoměrně rozprostřena po celém 
stole i na zemi v půlmetrové vzdálenosti od 
strouhajících.  Nad drobným úrazem Do-
miniky nemávám rukou, ale „ošetřuju“ pod 
proudem vody. Neviditelná ranka pořádně 
štípe. Svolávám všechny přítomné ke stolku 
a rozdáváme si mrkvový salát. Většina křičí, 
že chce jen trošku, aby pak stejná většina 
křičela, že chce přidat. Je možné, že nevědí, 
jak chutná strouhaná mrkev? Když má kaž-
dý dost, umýváme lžičky a hrníčky. Fotíme 
se s kouzelnými brýlemi na očích a říkáme 
sýr, hermelín a marmeláda, abychom na 
fotce ukázali zuby.  V případě prvňáků me-
zery po nich.

Je po jedné hodině, čas, kdy obvykle 
odcházíme ven. Čtvrťákům a páťákům dá-
vám instrukce na chodbě, protože teprve 
odcházejí na oběd. My ostatní se převlé-
káme, bereme  skejty – jeden máme nový, 
vánoční, koloběžku a autíčko. Venku sice 
mrzne, ale nefouká. Děti se dělí na ty, co se 
kolotočují, na ty, co si hrají v keřích vpravo 
a vlevo, na ty, co si hrají s „puškami“ a na ty, 
co jezdí na něčem co má kolečka. Občas se 
někdo od „své“ skupinky oddělí a chce kolo-
běžku, kterou prohání spolužák. A už jsou v 
křížku. Ráda bych, aby své drobné spory ře-

šili sami mezi sebou, což je někdy pro sedmi 
až jedenáctileté děti vážně těžké. Pokud se 
nedohodnou, pak svár soudím já a často se 
stane, že jim spornou věc seberu. Děti mě 
však už znají a možná i proto, jsem dnes u 
žádné hádky o koloběžku nebo autíčko asi-
stovat nemusela. Hrajeme taky cukr-káva.  
Anetka chce vyhrát, ale Kryštof je prostě 
rychlejší. Brzy budou dvě hodiny. 

Odcházíme vymrzlí do budovy. Starší se 
hrnou hrát ping-pong, Silvinka a Andrejka 
strouhají všem čtvrťákům a páťákům mr-
kev. Kluci i holky, druháci i páťáci bez po-
bízení zasedají ke skládání korálkových ob-
rázků. Zažehluji kočku a princeznu, kolečko, 
motýlka a kytičku. A pak to všechno ještě 
jednou celé dokola. S Anetkou a Leničkou 
hraji vyprávěcí kostky.  Je půl třetí, domů 
odchází první větší skupina žáčků. Ve zbý-
vající půlhodině uklízíme sedací kostky na 
koberci, odnášíme krabici s novinami, kte-
ré nám tu zbyly od minulého papírového 
týdne. Sbíráme rozsypané korálky, umývá-
me nádobí od mrkvových hodů, rovnáme 
lavice a židličky, skládáme deky a rovnáme 
polštářky. 

Je 15 hodin. Děti dávají na záda aktov-
ky a odcházejí, družina ztichla. Urovnávám 
svůj stůl, nechtějte vědět, co všechno mi na 
něm za poslední 4 hodiny přistálo. Odchá-
zím. 

Mám ráda svoji práci. 
Ivana Gazárková – vychovatelka

• účast na soudním přelíčení 
• exkurze do knihovny, hvězdárny, Muzea ropy a Masarykova 

muzea v Hodoníně 
• zájezd do družební školy v Hradišti pod Vrátnom
• beseda s pamětníkem (J. Hrbotický) k 70. výročí osvobození 

obce a vycházka k pomníku padlých vojáků
• exkurze do ekodvora u příležitosti Dne Země
• projekty žáků 9. ročníku
• oslava Dne dětí (Ostrov pokladů)
• školní výlety: 1. Stupeň VIDA PARK v Brně+ekocentrum Lipka, 

6. tř. zábavní park Bongo+ZOO Brno,  7. tř. historické centrum 
Prahy, 8.+9.tř. JUMP PARK+ laser game+ZOO Brno

• návštěvy Veletrhu vzdělávání a Úřadu práce (informační den)
• beseda o drogách (nprp. Jurica)
• program v Multimediálním studiu Lávka v Brně
• spaní v družině
• akce Zdravé zuby
• karneval
• mikulášská obchůzka
• vánoční turnaj ve fl orbalu a vánoční besídky
• zpívání na schodech

Užitečné informace týkající se školy a fotogalerii najdete na webové 
stránce www.zs-nenkovice.cz.


