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Začátek školního roku  

V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo v sále školy slavnostní zahájení nového školního roku. Tradičně 

byli na akci pozváni představitelé obcí a farnosti. Po slavnostním zahájení, přivítání prvňáčků 

a nových zaměstnanců školy byli žáci odvedeni svými třídními učiteli do svých kmenových 

tříd, kde obdrželi základní informace k organizaci školního roku. První školní den byl ukončen 

v 9:20, aby dojíždějící žáci mohli odcházet na autobusy.   

Všem žákům jsme popřáli mnoho úspěchů ve školním roce 2019/2020.  

 

Multifunkční učebna 

V novém školním roce jsme otevřeli novou multifunkční učebnu pro žáky naší školy. Projekt s 

názvem Multifunkční učebna byl realizován v dotačním programu IROP pod 1. výzvou MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání a spolufinancován z EU. Cílem našeho 

projektu bylo rekonstruovat dosluhující učebnu PC na nový prostor využitelný napříč předměty 

a ročníky pro výuku nefrontálního typu. Nová učebna umožňuje skládat lavice a židle do 

různých sestav, aby mohli žáci pohodlně pracovat ve skupinách a zpracovávat zadání 

projektového typu. Vestavné skříně a police vedlejší místnosti umožňují uložení 

rozpracovaného materiálu a následný návrat k práci. Realizace projektu 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011144) byla financována díky dotaci (363502,- Kč) a částečně 

z vlastních zdrojů. Místnost byla vybavena lavicemi, židlemi, kobercem, interaktivní tabulí s 

projektorem. Z dotace byly dále pořízeny zárubně a dveře, výmalba, policová stěna, a to vše 

včetně práce a montáže. 

Díky dotaci jsme získali nový prostor, který rádi využívají vyučující i jejich žáci. 

 

Ocenění za práce ke Slováckému roku   

V pátek 6. 9. 2019 jsme byli spolu s ostatními účastníky regionální výtvarné soutěže vztahující 

se ke Slováckému roku oceněni starostou města Kyjova panem Františkem Luklem.  

Žákyně Alžběta Maradová, Zuzana Menšíková, Dominika Příkopová, Šárka Stanislavová 

(Simona Ryvolová pro nemoc nepřevzala cenu osobně) převzaly hodnotné poukázky na 

výtvarné potřeby. Příjemné přijetí bylo doplněné malým pohoštěním a přáním dalších úspěchů 

v tvorbě dětí. O akci bylo možné shlédnout záznam na kanále Kyjovské televize.  

 

 



Výstava ve škole 

ZŠ a MŠ spolu s Masarykovým muzeem v Hodoníně uspořádaly výstavu Čarovné barvy země, 

která proběhla ve vstupních prostorách školy od úterý 10. 9. 2019 a trvala po celý 

měsíc. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v úterý 10. 9. 2019 ve 14:00. Všechny přítomné 

čekalo milé přijetí i drobné občerstvení. 

Výtvarné práce Malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země si veřejnost mohla 

prohlédnout po dobu výstavy  v pracovní dny v čase od 13.30 do 14:30. 

 

Divadlo Sluníčko  

Dne 24. 9. 2019 navštívilo naši školku divadlo Sluníčko s pásmem pohádek: O veliké řepě, O 

neposlušných kůzlátkách a O špinavém prasátku. Společně s prvňáčky si představení všichni 

moc užili.  

 

Září v MŠ 

S novým školním rokem, jsme ve školce přivítali nové kamarády, užili jsme si spoustu legrace 

ve třídě i na zahradě – počasí nám opravdu přálo. Začátkem září se děti těšily hlavně na pouť, 

poznávaly různé druhy podzimního ovoce a zeleniny. Zahrály si pohádku O řepě a naučily se 

pár básniček i písniček. 

 

Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka v pohybu  

Dne 25. září se žáci 8. ročníku zúčastnili veletrhu středních škol v Kyjově.  V prostorech 

kulturního domu a před ním se prezentovaly všechny střední školy z Kyjova i Bzence. Žáci zde 

mohli zhlédnout praktické ukázky středních škol, přeptat se na chod školy i jednotlivých oborů, 

dále si mohli udělat osobnostní test a v neposlední řadě si i osobně různé činnosti vyzkoušet, 

což žáky zaujalo nejvíce. Jednotlivá stanoviště byla pomyslně propojena soutěžními otázkami 

a získáváním jednotlivých indicií ke složení citátu. Součástí programu bylo navíc Úžasné 

divadlo fyziky se science show – Vidět zvuk, slyšet světlo. To byla krásná fyzikální tečka za 

smysluplně stráveným dnem.  

Ludmila Žilková  

 

 



Žarošáci v Bludišti  

Žáci 8. a 9. třídy vyrazili 2. října na dvoudenní teambuilding, jehož hlavním vrcholem měla být 

účast při natáčení soutěžního pořadu Bludiště v ostravském studiu České televize.  

Ostrava jim připravila přivítání s rázovitostí jí vlastní. Po prvotním šoku se však všichni 

adaptovali na nové podmínky a hvězdný tým byl plně připraven porvat se o Bludišťáka.  

Začátek byl více než slibný. Ještě než se skandující fanoušci dostali na svá místa do studia, aby 

podpořili své kvarteto zástupců proti týmu ze ZŠ Cihelná z Karviné, zvládl náš tým projít 

laserovým bludištěm ve skvělém výsledku. Na nástup týmů však již byli všichni na svých 

místech a mohli začít plnit pokyny pana režiséra. Některé scény se v průběhu natáčení natáčely 

vícekrát, samotné soutěžní disciplíny však jeli tzv. „na první dobrou“. I přes velkou podporu 

z hlediště tým Žarošáci svůj úvodní náskok pomalu ztratil, a naopak začal brzy tahat za kratší 

konec. Navíc po úspěšném riziku soupeře ve světelném bludišti, kde se blýskl učitel soupeřů, 

byl náš vyučující pod větším tlakem… a jak to vše dopadlo? To jste měli možnost vidět ve 

vysílání   

 

 

Recyklomagazín  

Žáci 7. ročníku vytvořili v hodinách českého jazyka vlastní časopis s názvem Recyklomagazín. 

Tvorbou článků si zopakovali své vědomosti o psaní zprávy, popř. oznámení. Hlavním tématem 

celého časopisu je recyklování, i když se na stránkách objevují i jiná témata. Tvorbou časopisu 

jsme se zároveň zapojili do plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní, do kterého jsme již 

roky zapojeni. 

 

 

Zjisti, co tě baví  

Ve středu 9.října se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem Zjisti, co tě baví. Členové 

školního parlamentu si mohli díky dotaci 10.000,- Kč z Kyjovského Slovácka v pohybu 

naplánovat den podle vlastních představ. Cílem projektu bylo seznámit žáky naší školy s 

různými aktivitami, které by se mohly stát oblíbenou činností dětí. Den byl rozdělen na dva 

bloky po třech vyučovacích hodinách, jeden blok byl věnován žákům prvního stupně, druhý 

blok žákům druhého stupně.  V půlhodinových intervalech obešly skupiny celkem pět různých 

aktivit, které si členové ŠP sami zařídili. Starší žáci si mohli zkusit míčovou hru korfbal, 

vytvořit si suchou vazbu, zjistit, jak pracuje profesionální hasič, postavit si vlastní výtvor z lega 



a zaskákat si parkour. Pro mladší žáky byly připraveny tytéž aktivity kromě korfbalu, který byl 

nahrazen setkáním s veterinářem a ukázkou cvičeného psa.  

Všichni, kteří přišli do školy předvádět některou z aktivit, byli kontaktováni členy školního 

parlamentu. Někteří byli místní, jiní museli vstávat třeba i ve čtyři ráno, aby mohli v Žarošicích 

ukázat, co umějí. Přesto byli s námi rádi, děti přicházely se zájmem a odcházely většinou 

nadšené. Akce se povedla a je třeba poděkovat všem, kteří se na její realizaci podíleli.  

Mgr. Sylva Klimešová  

 

Dýňobraní v MŠ  

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 proběhlo v naší školce Dýňobraní. Ve spolupráci se žákyněmi 6. - 9. 

třídy děti dýně vydlabaly a společně krásně nazdobily. Mockrát děkujeme za spolupráci 

děvčatům i p. učitelce Horákové. Výstavu bylo možné si prohlédnout před budovou MŠ.  

 

Divadlo Barborka v MŠ  

Dne 11. 10. nás navštívilo divadýlko Barborka s představením Raneček pohádek. Děti byly 

aktivně zapojeny do představení – naučily se nové říkanky, některé i s pohybem. Procvičily 

jazýčky a zkusily si pár jazykolamů.  

 

Volby do školního parlamentu  

V pátek 11. října 2019 proběhly v budově naší školy volby do školního parlamentu.  Každá 

třída od 5. do 9. ročníku měla za úkol zvolit své zástupce do parlamentu. Volby proběhly skoro 

bez potíží, jen někteří žáci si s sebou nevzali své žákovské deníky (občanské průkazy), a tak 

nemohli volit nebo být do parlamentu voleni. Volební komise se k těmto incidentům nechce 

dále vyjadřovat. Po řádném kole voleb byly sečteny hlasy a komise mohla zveřejnit jména 

nových členů školního parlamentu. Těmi byli zvoleni tito žáci:   

   

5. třída – Valerie Tomková a Karolína Jetelinová   

6.A – Eliška Holešínková, David Popelka   

6.B – Šimon Studýnka, Michaela Křůmalová   

7. třída – Marie Valianová, Aleš Tomek   

8. třída – Eliška Nováková, Marie Rybníkářová   

9. třída – František Mlčoch, Kristýna Peterková 

 

  



Plavání 2. a 3. třídy  

Jako každý rok byla začátkem října zahájena výuka plavání. Účastní se jí vylekaní druháci, kteří 

jeli poprvé, spolu s ostřílenými třeťáky, pro něž už jde o známou věc. Během první lekce si 

lektoři jednotlivé děti prověřili, následně je vybavili potřebnými pomůckami a nechali je 

vyzkoušet své dovednosti při hrách.  

 

Vernisáž v Brně  

Ve středu 16.10.2019 jsem byla pozvaná na vernisáž “Čarovné barvy země“, která se konala 

v dětské nemocnici v Brně - Černých polích. Úvodem promluvili Ing. Tomáš Soukal, radní 

Jihomoravského kraje pro oblast kultury a památkové péče a Mgr. Irena Chovančíková, 

ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně. Vystavené jsou všechny vítězné práce i práce našich 

žáků.  

 

Císařské hody v MŠ  

 Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme v naší školce, ve spolupráci s rodiči, uspořádali Císařské hody. 

Napekli jsme s dětmi oříškové rohlíčky, ochutnali hodové koláče i hroznovou šťávu :) Měli 

jsme i hlavní stárky, pana starostu, děti zpívaly – Tluču, tluču, žádaly pana starostu o povolení 

hodů a také si zatančily. Hody si všichni moc užili. 

 

Děti v pasti sociálních sítí 

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se někteří pedagogové z naší školy zúčastnili přednášky na téma trávení 

volného času na sociálních sítích a kyberšikany. Organizátoři přednášky mají za cíl oslovit 

hlavně širokou veřejnost a prostřednictvím veřejné přednášky podat informace o této 

problematice. Podporu akce se snaží získat z několika stran, jednou z nich jsou pedagogové, 

kteří jsou denně v kontaktu s dětmi, ale i s jejich zákonnými zástupci, a proto jim mohou osobně 

sdělit spoustu důležitých informací, mimo jiné i o konání přednášky, která se uskutečnila 28. 

11. 2019 v 17:00 v Domě kultury Kyjov. 

 

Preventivní program ve 3. třídě  

 Ve středu 16. října se žáci 3. třídy zabývali první dvě vyučovací hodiny pravidly. Společně 

napsali, kde se všude pravidla používají. Přiřazovali ve skupinkách správné situace k daným 

pravidlům na kartičkách a povídali si i o nevhodném chování v dané situaci. Nakonec si 

vylosovali tři situace a měli k nim vymyslet a napsat jasná pravidla.  



Říjen v MŠ  

V říjnu jsme ve školce stihli spoustu věcí... kromě Císařských hodů, jsme i dost pracovali, 

vyráběli, dováděli na zahradě, pouštěli draky i zahájili pravidelné měsíční setkávání 

předškoláků z obou tříd. Navštívila nás i p. Tomková, která s dětmi absolvovala logopedická 

cvičení.  

 

Stávka 6. 11. 2019 

ZŠ a MŠ Žarošice se přidává ke stávce vyhlášené ČMOS PŠ na den 6. 11. 2019. Z tohoto 

důvodu byl 6. 11. 2019 přerušen provoz základní školy, základní škola byla uzavřena a žáci 

zůstaly doma. Mateřská škola zůstala v provozu v běžném režimu. Stravování pro cizí strávníky 

bylo zajištěno. Žáci školy nastoupili ve čtvrtek 7. 11. 2019 zpět do výuky dle rozvrhu.                                                            

 

Divadelní představení pro veřejnost 

Už podruhé se v tomto kalendářním roce otevřely prostory divadelního sálu pro veřejnost. 

Tentokrát jste mohli zhlédnout divadelní představení s názvem Plejtvák od divadelního spolku 

Svatopluk. Nevšední kulturní zážitek se konal ve středu 6. 11. v 19:00. 

 

Okrskové kolo kat. III. A IV. Hoši 

Ve čtvrtek 7.11. jsme se zúčastnili turnaje ve velkém florbalu ve vedlejších Dambořicích. V 

jeden den se odehrály dvě kategorie: III. - 6. a 7. třída  a   IV. - 8. a 9. třída.   

Kategorie III 

Našimi soupeři byli v této kategorii základní školy z Dambořic, gym. Kyjov a Bzence. V naší 

nominaci převládali kluci z šesté třídy, ze sedmičky se zúčastnili pouze Čadílek Daniel a 

Tomek Aleš. První utkání jsme remizovali s gymn. Kyjov i když jsme v poločase vedli 2:0. 

Projevila se nezkušenost z těchto utkání. Ve druhém utkání s Bzencem jsme utkání naopak v 

poločase prohrávali 1:0 a výsledek v druhém poločase otočili. Tyto výsledky zaručovali boj o 

první místo v tabulce v posledním utkání s Dambořicemi. V tomto utkání vyhráli domácí, 

jejichž tým byl složen spíše z žáků sedmé třídy. Fyzická vyspělost v tomto utkání zvítězila. V 

turnaji jsme tedy skončili na krásném druhém místě.   

Kategorie IV   

Našimi soupeři v této kategorii byli žáci ze základních škol Dambořic, Bzence, Vracova a gym. 

Kyjov. Tuto kategorii jsme celkem suverénně vyhráli. Ztratili jsme pouze za remízu s gym. 



Kyjov. Klíčovým hráčem v této kategorii je Tadeáš Slovák, který svou hrou převyšuje všechny 

hráče. Výhrou jsme se kvalifikovali do okresního kola. 

 

Čeps Cup 2019 – chlapci, okresní kolo  

Své vystoupení v okresním kole mají za sebou chlapci 4. – 5. ročníku, turnaj se odehrál ve 

čtvrtek 7. 11. 2019 v Hodoníně ve sportovní hale Teza. Přihlášené týmy byly rozlosovány do 

dvou skupin, které hrály samostatné turnaje, ze kterých vzešly dva vítězné celky, které si 

vybojovaly účast v krajském finále v Brně. V prvním turnaji, který se hrál od rána, zvítězila 

základní škola Očovská z Hodonína, druhá skupina zahájila své zápasy až v 11. hodin. Naše 

škola byla zařazena do druhé skupiny. V turnaji se nám dařilo a postupně jsme si 

poradili se školami ZŠ Vančurova z Hodonína a se ZŠ Veselí nad Moravou. V semifinále na 

nás čekali chlapci z Kuželova, kteří na nás nestačili. Ve finále jsme narazili na žáky z Dambořic, 

které se našim klukům podařilo porazit 6 : 3 a tím pádem jsme mohli slavit vítězství.  

Soupiska:   

Michal Poláček, Ondřej Šefraný, Filip Ševčík, Vojtěch Klimeš, Aleš Kellner, Igor Kasala, Alex 

Poláček  

 

 

Čeps Cup, kategorie D II  

V úterý 12. 11. odehrála děvčata 1. stupně okresní kolo florbalové soutěže Čeps Cup v 

Dambořicích. V letošním roce pořadatelé této celorepublikové soutěže rozhodli, že do 

krajského kola z okresu Hodonín postoupí dva nejlepší celky. V loňském roce byla 

nejúspěšnějším týmem ČR děvčata z Dolních Bojanovic a v předešlém roce se děvčatům naší 

školy podařilo dosáhnout na třetí místo v rámci ČR. Tyto výsledky poukazují na skutečnost, že 

má florbal na okrese Hodonín skutečně dobrou úroveň. Letošního okresního kola se zúčastnilo 

pět škol. Turnaj se odehrál systémem každý s každým.  V průběhu turnaje naše děvčata porazila 

ZŠ Dambořice 8 : 0, ZŠ Dolní Bojanovice 7 : 2. ZŠ Očovská Hodonín 1 : 0 a v posledním 

zápase jsme nestačili na ZŠ Ratíškovice poměrem 3 : 4. Do krajského kola, tak postoupila 

vítězná škola z Ratíškovic a naše děvčata z druhého místa. Raritou turnaje bylo, že nejlepší 

střelkyní turnaje se stala nejmladší účastnice okresního kola, žákyně prvního ročníku naší školy 

Andrea Šefraná.  

Soupiska:  

Šárka Poláčková, Nela Valihrachová, Valerie Tomková, Andrea Šefraná, Alžběta Urbánková, 

Tereza Valentová, Nela Vojtíšková, Brigita Slováková  



Exkurze ve firmě EMP – Slavkov 

Dne 14. 11. 2019 se žáci 9. ročníku vydali na exkurzi do firmy EMP, která vyrábí elektromotory 

a čerpací pumpy. Fabrikou nás provedl samotný pan ředitel spolu s ředitelem výroby panem 

Adamcem, který je tatínek naší žákyně a tuto exkurzi nám domluvil. Pan ředitel zasvěceně 

hovořil o každém úseku výroby. Žáci tak měli možnost vidět například CNC stroje v praxi a 

udělat si představu, zda by je bavilo pracovat v takové firmě a zopakovat si učivo fyziky, které 

v devátém ročníku probírají.  

 

Třídní schůzky 

Zákonní zástupci byli pozváni do naší školy na třídní schůzky, které se uskutečnily v úterý 19. 

11. 2019.  Schůzky prvního stupně začínaly v 16:30, druhého stupně v 17:00. V 16:15 proběhla 

navíc krátká informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí, které letos absolvují lyžařský 

výcvikový kurz pro I. stupeň. 

 

Volby do Školské rady 

ZŠ a MŠ Žarošice zastoupená ředitelem školy Mgr., Ing. Tiborem Zmrzlíkem vyhlásila dle 

zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a 168 volby do Školské rady. Volby zákonných zástupců žáků 

proběhly v budově školy 19. 11. 2019 v době třídních schůzek. Návrhy na kandidáty do Školské 

rady podávali zákonní zástupci prostřednictvím třídních učitelů nebo vedení školy do 1. 11. 

2019. 

 

Florbal – děvčata, kategorie III  

Okresní kolo ve florbale děvčat kategorie III (žákyně 6. a 7. ročníku) se odehrálo 20. 11. 2019 

v Dolních Bojanovicích. Okresního kola se zúčastnilo 7 celků našeho okresu. Turnaj byl 

uspořádán tak, že se hrálo ve dvou skupinách, ze kterých první dvě družstva postoupila do 

semifinále a vítězové se utkali ve finále. Od začátku bylo zřejmé, že vše směřuje k finále, ve 

kterém se utkají domácí Dolní Bojanovice a děvčata z naší školy. Oba celky všechny svoje 

zápasy jednoznačně vyhrály, aniž by dostaly jedinou branku. Samotné finále našlo děvčata 

z Dolních Bojanovic v lepší sportovní formě a také se jim podařilo eliminovat naši nejlepší a 

klíčovou hráčku. Prohra 0 : 3 ve finále nás posunula na druhé místo v okresu Hodonín. 

Soupiska:  

Laura Jakubcová, Kristýna Šefraná, Irena Šmerdová, Julie Večeřová, Martina Šaňková, 

Lucie Ravasová, Natálie Klimková, Karolína Ježková, Veronika Adámková.  



Mladý vědec 2019  

Víkend od 22.11 do 24.11. 2019 byl pro vybrané členy klubu Věda je zábava mimořádný. 

Zúčastnili jsme se poprvé celostátního setkání mladých vědců v Olomouci. Co to obnášelo? 

Nejprve jsme museli prezentovat svou práci a seznámit ostatní holky a kluky s našim oblíbeným 

pokusem. Poté jsme absolvovali workshopy, které nebyly jen pro naši zábavu, ale hlavně pro 

inspiraci ostatním účastníkům. Navštívili jsme také olomouckou Pevnost poznání, užili jsme si 

pobyt na vysokoškolských kolejích, jídlo v menze i cestu vlakem.  Mgr. Marcela Kobzinková  

 

Vánoční tvoření v MŠ 

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo v naší školce adventní tvoření pro rodiče s dětmi. V jedné třídě 

děti zdobily perníčky, které si ve školce samy napekly a ve druhé si mohly maminky i tatínkové 

s dětmi vyrobit vánoční dekoraci na stůl. S tím nám pomáhala paní Eva Kořínková. 

 

Nohejbal kat. IV. a III.  

Nohejbal kat. III. a IV. Ve středu 27.11. jsme se zúčastnili turnaje v nohejbale. Turnaj se nám 

výsledkově bohužel příliš nepovedl, kdy v mladší kategorii jsme skončili na třetím místě ze čtyř 

a ve starší kategorii poslední ze čtyřčlenné skupiny. V mladší kategorii převládali žáci šesté 

třídy, kteří byli na takovém turnaji poprvé a to rozhodlo. Bohužel neměli s takovým turnajem 

zkušenosti. U starších žáků se den před turnajem omluvili dva hráči, z toho jeden ze základní 

trojky a to rozhodlo. Prohráli jsme každý zápas poměrem 2:1.  

 

Velký florbal kat IV. okresní kolo  

V pátek 29.11. jsme se zúčastnili okresního kola ve velkém florbalu v Hodoníně v hale TEZA. 

Hned v zápase jsme se potkali s největším favoritem turnaje – Hodonín Očovská. V tomto 

zápase jsme favorita náležitě potrápili. V poločase jsme vedli 1:0. V druhém poločase se nám 

nepovedla minutka hry, kdy jsme inkasovali hned 3x. Dvě minuty před koncem, jsme snížili na 

2:3, soupeře jsme přitlačili k jejich brance, ale vsítit branku se nám nepodařilo. Další dvě utkání 

jsme zvládli na výbornou a soupeřům nedali šanci. Tyto výsledky zaručovaly v posledním 

utkání turnaje přímý souboj o druhé místo se ZŠ Hroznová Lhota (první místo získal naprosto 

suverénně Očov). V tomto utkání jsme ale od začátku tahali za kratší konec. Na klucích již byla 

znát velká únava a utkání jsme prohráli poměrem 7:3. Tento výsledek znamenal konečné, 

krásné třetí místo na okrese.  

 

http://www.zszarosice.cz/akce/nohejbal-kat-iv-a-iii


Adventní dílny 2019 

Dne 29. listopadu se naše škola otevřela pro širokou veřejnost, protože se zde konaly již tradiční 

adventní dílny. Účastníci hned při vstupu obdrželi malý dárek společně s plánkem dílniček. 

Mohli si zde vyrobit různé vánoční dekorace a ozdoby, vyzkoušet si kvíz na tradice a zvyky, 

nazdobit si perníčky, vyfotit se v našem foto koutku, poslechnout si hudební vystoupení, 

pochutnat si na vánočním punči a k němu si dát i něco na zub. Dále měli i možnost si různé 

dekorace zakoupit.  

Součástí dílen byl i charitativní prodej dárků, které vyrobili naši žáci. Výtěžek z prodeje je určen 

na školné chlapce z Indie z projektu „Adopce na dálku“.   

 

Listopad v MŠ 

V listopadu nás navštívila paní Eva Rohleder s hudebním představením Slon a mravenec. 

Dětem se moc líbilo, zpívaly i tančily. Ve školce jsme probrali lidské tělo, návštěvu lékaře i 

všechny smysly. Koncem měsíce už jsme se začali připravovat na advent. Pekli jsme perníčky 

a uspořádali vánoční tvoření. 

 

MŠ – Skanzen Strážnice 

V pondělí 2. 12. 2019 jsme vyrazili se staršími dětmi do Skanzenu Strážnice na předvánoční 

program Radujme se, veselme se. Atmosféru krásného výletu umocnilo i počasí. Celé 

dopoledne nám sněžilo. 

 

 

Mikulášská nadílka  

Mikuláš, čerti a andělé klepou každoročně na dveře 5. prosince. A my jsme jim dveře naší školy 

otevřeli také… Moudrý a laskavý Mikuláš, umounění a trochu strašidelní čerti i krásní andělé 

se procházeli po chodbách naší školy a rozdávali žákům nadílku. Některé děti je přivítaly s 

úsměvem, jiné s obavami. Úkolem čerta bylo dětem připomenout „hříchy“, kterých se v 

uplynulém roce dopustily a „vymámit“ z nich slib, že se polepší. Slyšeli jsme spoustu krásných 

písniček a básniček, za které andělé děti obdarovali sladkou odměnou. Role pohádkových 

postav se ujali naši deváťáci. Měli opravdu plné ruce práce, kromě nadílky žáků naší školy 

zvládli i návštěvu mateřské školy, obecního úřadu i místního obchodu. Naši akci finančně 

podpořil Obecní úřad Žarošice.   

 

 



Mikuláš v MŠ 

Ve čtvrtek 5. 12.  2019 proběhla již tradiční Mikulášská nadílka. I čertů přišlo letos požehnaně. 

Děti zarecitovaly básničku, někteří hříšníci slibovali, že se polepší a každý za odměnu dostal 

balíček. 

 

Tak jsme doplavali  

Se začátkem prosince se přiblížil konec našeho několikatýdenního snažení v bazénu. Třeťáci si 

během této doby osvěžili a také snad trochu vylepšili své umění z loňského roku a druháci si 

s nimi v ničem nezadali. Společně trénovali, procvičovali a několikrát i relaxovali v místní 

sauně. 6. prosince se konečně všichni dočkali vytoužených závodů, aby změřili své síly. Děti 

se utkaly v několika disciplínách podle svých možností. Třeťáci pak obdrželi své „MOKRÉ“ 

vysvědčení a druháci už se těší na příští rok, až si opět zaplavou.     

 

1. - 4. třída v divadle  

Koncem kalendářního roku vyjeli žáci 1. stupně do divadla Radost v Brně. Dva nižší ročníky 

shlédly 25. listopadu představení Kubula a Kuba Kubikula. 3. a 4. ročník jel 10. 

prosince původně na Krkonošské pohádky, ale kvůli nemoci jednoho z herců nakonec děti 

viděly pohádku O líné babičce. Obě pohádky byly velmi povedené a všem se líbily. Děti si 

během představení zazpívaly, zakřičely, a to vše pod vedením zkušených herců. 

 

Vánoční nadílka a besídka pro rodiče v MŠ  

V úterý 17. 12. 2019 proběhla v naší školce nadílka. Děti dostaly do tříd nové hračky a 

společenské hry.... Měly z nich obrovskou radost. Jako překvapení pro rodiče, jsme se s dětmi 

naučili pohádku O dvanácti měsíčkách. Děti ji celou odzpívaly a zahrály. Na začátku a na konci, 

je na kytaru doprovodila paní učitelka Pavlína Kurzová. Odměnou pro děti, kromě velkého 

potlesku, pak bylo kouzelnické vystoupení herce Tomáše Šulaje.  

 

Okresní kolo ve florbale děvčat – kategorie IV 

O úspěšné sportovní zakončení kalendářního roku 2019 se postarala děvčata kategorie IV, která 

se stala okresními přebornicemi ve florbale. Okresního kola se zúčastnilo 6 škol. Turnaj se 

odehrál systémem každý s každým. O celkové vítězství jsme svedli tvrdý boj s domácími 

děvčaty, se kterými jsme remizovali a díky výrazně lepšímu skóre z dalších zápasů jsme se 

radovali z celkového vítězství.  



Soupiska: Jolana Křůmalová, Izabela Majzlíková, Zuzana Menšíková, Šárka Stanislavová, 

Adriana Novotná, Klára Poláčková, Barbora Snášelová, Lucie Poláčková, Natálie Adamcová, 

Kristýna Šefraná, Irena Šmerdová, Laura Jakubcová  

 

Turnaj Karak  

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 proběhl turnaj ve hře KARAK. Turnaj překvapivě nalákal 40 zájemců, 

ale díky nemocem se dostavilo pouze 30 žáků druhého stupně ZŠ. Hry zapůjčila společnost 

Albi, která dodala i tři odměny pro nejlepší hráče. Po krátké, ale výstižné instruktáži pana 

učitele Mrskoše se všichni vrhli ke stolům, aby změřili své síly.   

Karak je hra s poměrně jednoduchými pravidly. Každý hráč vystupuje v roli jednoho hrdiny a 

společně s ním se pohybuje podzemním labyrintem pod hradem Karak, získává zbraně a 

poklady a bojuje s nestvůrami. Hra zaměřená na rozvoj logického myšlení končí porážkou 

draka, který ovládá celé podzemí. Musíme konstatovat, že všichni zapojení žáci bojovali velmi 

udatně a vítězství v turnaji bylo opravdu zasloužené.  

Absolutní vítězkou se po třech kolech stala Kristýna Šefraná.  

 

Terénní výuka zeměpisu s geodetem  

Jak vznikají mapy? Jak se měří vzdálenosti v terénu? Kdo je geodet a k čemu si do práce nosí 

zrcátko? Tak na tyto a mnohé další otázky mohli získat odpověď žáci obou šestých tříd 

v pondělí 16. 12. 2019. Teoretickou výuku zeměpisu o mapování zemského povrchu jim přijel 

doplnit inženýr Štefka o praktické ukázky práce geodeta. Vysvětlil žákům, jak vypadá jeho 

běžný pracovní den v terénu, popsal používané přístroje a pomůcky. I přes počáteční ostych se 

nakonec všichni žáci osmělili a úplně každý se postavil ke stroji a zaměřil si konkrétní bod ve 

školní zahradě. Žáci byli z tohoto způsobu výuky nadšení, o čemž svědčí i jejich dopisy, které 

v rámci zpětné vazby napsali.   

 

Zapalování adventních svíček  

Každé prosincové pondělí vždy 5 minut před začátkem vyučování se celá naše škola sešla u 

zapalování adventních svíček na našem školním adventním věnci, kde děti z ranní družiny 

pokaždé předvedly krátké vystoupení. Letošní povídání k zapalování jsme nazvali Ladova 

zima. Žáci naší školy tak měli možnost se v krátkosti seznámit s naším národním umělcem 

Josefem Ladou, jeho životem i tvorbou. Žáci druhého stupně ve výtvarné výchově vyzkoušeli 

zvětšování Ladových obrázků. Vznikla nám z nich krásná výstava, která naše povídání pěkně 

doplnila. Pro pozorné posluchače byl součástí zapalování i soutěžní kvíz o tři dárky. Výherce 



jsme vylosovali u zapalování poslední svíčky v pátek 20. prosince v sále školy a se všemi jsme 

se rozloučili s přáním krásných Vánoc a pravé ladovské zimy.  

 

 

Plavání MŠ 

Ve středu 8. 1. 2020 jsme zahájili plavecký kurz. Jezdíme do bazénu ve Bzenci. Myslím, že děti 

si koupání náramně užívají. Pod dohledem instruktorů se seznamují s vodou, učí se do vody 

dýchat, ti odvážnější už i potápět. 

  

LVK I. stupně 

V neděli 12. 1. 2020 odjeli žáci I. stupně do Malé Morávky na lyžařský výcvikový kurz, který 

ukončili v pátek 17. 1. odpoledne příjezdem domů. Po celý týden zdokonalovali své lyžařské 

dovednosti, odpolední a večerní hodiny trávili při hrách a soutěžích. Počasí celého týdne bylo 

povedené, sněhové podmínky byly na současné poměry na výborné úrovni, žáci byli hodní a 

učenliví. Zkrátka kurz proběhl po všech stránkách na jedničku s hvězdičkou.  

 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce  

Ve středu 22.1.2020 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Účast žáků na této 

dobrovolné soutěži byla letos rekordní, dosud nejnižší. V kategorii 6.-7. třídy se zúčastnily 2 

žákyně a v kategorii 8.-9. třídy byl zájemců dvojnásobek: 2 žákyně a 2 žáci. Nicméně, všichni 

soutěžící byli dobře připraveni. Do okresního kola v Hodoníně 11.2.2020 postoupily v I. 

kategorii Julie Večeřová a ve II. kategorii Adriana Novotná.  

Susann Kacerová  

 

Krajské kolo ve florbalu  - kategorie II  

Šesté místo v Kraji, to je konečné umístění, kterého dosáhli chlapci kategorie II. Krajské kolo 

bylo odehráno v úterý 21. 1. 2020 v Brně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 nejlepších škol z 

Jihomoravského kraje. Okres Hodonín zastupovali kluci z naší školy a dále z 

Hodonína, Očovské, dva týmy z našeho okresu byly vyslány do dalšího kola kvůli vysokému 

počtu týmů na okresní úrovni (16). V samotném turnaji byla družstva rozdělena do tří skupin 

po čtyřech týmech. Ve skupině se hrálo systémem každý s každým. Do semifinále postupovali 

vítězové skupin a jeden tým z druhého místa s nejvíce body. Naši kluci obsadili ve skupině 2. 

místo, když jme prohráli úvodní zápas se Slavkovem u Brna (4:7), zvítězili nad ZŠ Horníkova, 



Brno (2:1) a v posledním zápase jsme remizovali s Aligátory Sokolnice (2:2). Kluci zahráli tak, 

jak dovedli a konečné 6. místo v Kraji nám přísluší.   

Soupiska: Klimeš Vojtěch, Poláček Michal, Kasala Igor, Kellner Aleš, Ševčík 

Filip, Šefraný Ondřej  

  

LVK II. stupně  

V sobotu 25. 1. vyjížděl ze Žarošic autobus plný žáků na LVK do Beskyd, konkrétně na 

chatu Soláňku. Kurzu se zúčastnilo 36 žáků školy. Instruktoři tohoto kurzu byli pan ředitel 

Zmrzlík a pan učitel Mokrý, jako odborná výpomoc nás doplnil pan Kasala a také pan 

doktor Miksl.  

Po příjezdu se žáci ubytovali v chatě a odpoledne jsme vyrazili směr svah. Od dalšího dne jsme 

již zahájili výcvik v dopoledním a odpoledním programu. Dobrovolníci se dostali také třikrát 

na běžky. Večer jsme se věnovali společenským aktivitám, kdy byly děti rozděleny do družstev, 

ve kterých soutěžily v celotýdenní soutěži. Na konci kurzu proběhlo vyhlášení této soutěže a 

odměnění vítězného týmu.  

Kurz absolvovalo několik úplných začátečníků, kteří stáli poprvé na lyžích. Všichni ale již 

druhý den jezdili bezpečně ze svahu a na konci kurzu nebylo poznat kdo začínal a kdo jezdí již 

léta.   

Co se týká počasí, tak jsme se trefili do ideálního týdne. Všechny sjezdovky i vleky v provozu, 

takže jsme se bez problému dostali na lyžích až k chatě.  

Svah na lyžování byl pro výuku také vhodný. Místy mírný, místy prudší, takže si žáci mohli 

vyzkoušet celou řadu lyžařských stylů. Celý svah patřil pouze našemu kurzu, protože ostatní 

lyžaři se zde objevovali jen velice sporadicky.  

 

Leden v MŠ  

V měsíci lednu jsme si sice venku neužili žádný sníh, ale o zábavu bylo myslím i tak postaráno. 

S předškoláky jsme zahájili výukový kurz plavání na bazéně v Bzenci, s dětmi jsme probrali 

veškeré zimní sporty, zahráli si koulovanou alespoň pomocí kuliček z pomačkaného papíru, 

naučili jsme se geometrické tvary, zavazovat tkaničky. Navštívil nás pan Vojkůvka s hudebním 

představením, které si děti velmi užily.  

 

 

 

 



Krajské finále ve florbale  

Krajské finále ve florbale mají za sebou děvčata kategorie IV. Krajské kolo se odehrálo 24. 

ledna 2020 ve Slavkově u Brna. Turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších celků Jihomoravského kraje, 

hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech systémem každý s každým, kdy dva první celky 

postupovaly do semifinále, u dalších týmů ze skupiny proběhly nájezdy o konečné umístění.  

Naše děvčata ve skupině porazila ZŠ Pustiměř (5:1), děvčata z Brna (6:1) a remízovala s týmem 

z Mikulova (0:0), tyto výsledky nás měly posunout do semifinále. Bohužel se pak v průběhu 

soutěže přistoupilo k pravidlu, že v dané kategorii musí hrát jen dívky odpovídajícího věku a 

tím byl náš tým s mladšími žákyněmi vyloučen ze hry o další postup. Nájezdy, které byly naším 

posledním úkolem v soutěži, jsme bezkonkurenčně ovládli a skončili tak na 5. místě. Byl to 

poslední turnaj této kategorie, kdy mohla děvčata postoupit dále a napodobit tak loňské tažení, 

které skončilo až bojem o titul mistryň České republiky. Smutné je, že nás nezastavila úroveň 

hráček, ale uplatnění pro mnohé nesmyslného pravidla hry.   

Soupiska: Adamcová Natálie, Šťastná Anastázie, Novotná Adriana, Poláčková Klára, 

Poláčková Lucie, Snášelová Barbora, Jakubcová Laura, Šmerdová Irena, Šefraná Kristýna  

  

Recitační soutěž  

V úterý 11. února 2020 jsme na naší škole uspořádali soutěž v recitaci. Děti soutěžily v pěti 

kategoriích. Nejmladší (nultou) kategorii vyhrála Andrea Šefraná (1. ročník). V první kategorii 

zvítězila Barbora Hrabcová (3. ročník), z druhé kategorie byla nejúspěšnější recitátorka Valerie 

Tomková (5. ročník). Třetí kategorii vyhrála Marie Valianová (7. ročník) a v nejstarší kategorii 

získala prvenství žákyně 9. ročníku Kristýna Peterková.  

 

Otevřený dopis AŠSK 

Před nedávnem se naše škola zúčastnila krajského kola ve velkém florbale kategorie D IV. 

Holky, které vyhrály okresní kolo, byly nastavené bojovat a jedno z předních míst. Události 

toho dne se ale odehrály zcela proti jejich očekávání. Z tohoto důvodu se ředitel školy rozhodl 

napsat otevřený dopis AŠSK, kde sděluje své nesouhlasné stanovisko s nově nastaveným 

pravidlem, podle kterého mladší žák nemůže nastoupit za starší kategorii.  

 

 

 

 



Návštěva hasičské zbrojnice  

V rámci tématu "Povolání" jsme s dětmi z MŠ 14. února navštívili hasičskou zbrojnici v 

Žarošicích.  

 

Školní ples v Násedlovicích  

V pátek 14. února 2020 se uskutečnil v prostorách kulturního domu v Násedlovicích 14. školní 

ples naší školy. O hudební produkci se starala skupina Šarže 54, ples zahájili svým 

předtančením žáci 9. ročníku doplnění o žáky 8. ročníku.   

Věříme, že si všichni návštěvníci ples užili a strávili příjemný večer. Výtěžek z plesu byl plně 

věnován na potřeby žáků naší školy 

 

Karneval v MŠ  

V úterý 25. 2. 2020 jsme uspořádali v naší školce tradiční maškarní karneval. Děti představily 

svoje masky, zasoutěžily si, smlsly si na perníčcích od Jeníčka a Mařenky a dokonce byla i 

tombola.  

 

Exkurze Dalešice, Dukovany  

Ve středu 26. 2. se uskutečnila exkurze 8. a 9. ročníku do elektráren v Dalešicích a v 

Dukovanech. První zastávka byla v přečerpávací elektrárně Dalešice, která dodává vodu do 

jaderné elektrárny Dukovany. Paní průvodkyně nám vysvětlila, jak funguje tato elektrárna a 

pustila nám dokument, který nám dal spoustu dalších informací. Poté jsme přejeli do jaderné 

elektrárny Dukovany, kde jsme celou dobu byli v informačním centru. Shlédli jsme dva 

dokumenty o tom, co by se stalo, kdyby vypadl elektrický proud v celé České republice a o 

principu fungování jaderné elektrárny. Potom jsme se šli podívat s průvodkyní na zmenšené 

modely elektrárny. Na konci exkurze jsme si mohli vyzkoušet různé přístroje, které vyrábí 

pomyslnou elektřinu, a také jsme zkusili ovládání elektráren. Poté jsme odjeli s nově nabranými 

informacemi o těchto elektrárnách, zpátky domů.   

 

Únor v MŠ 

Měsíc únor byl velice krátký. Téma povolání se kromě karnevalu líbilo asi nejvíce. Hasiči 

bodovali, ale úspěch mělo i plnění věnečků vanilkovým krémem. Proběhlo i divadýlko Sluníčko 

a taktéž nadále pokračujeme v plaveckém kurzu.  

 

 



Návštěva knihovny Ždánice  

V úterý 3. 3. 2020 vyrazili Vrabčáci na exkurzi do knihovny ve Ždánicích. Počasí jim vůbec 

nepřálo, ale i tak si výlet myslím užili. V knihovně se dozvěděli spoustu zajímavých informací, 

prohlédli si krásné knížky a zhlédli krátkou pohádku.  

 

 

Návštěva knihovny v Kyjově  

Ve středu 5. 3. 2020 vyrazila třída Motýlků do knihovny do Kyjova. Tentokrát nám počasí 

přálo. Děti si poslechly krátkou pohádku, odpovídaly na otázky, poznávaly pohádkové postavy. 

Za úkol měly vypracovat pohádkový pracovní list. Prohlédly si spoustu krásných knížek a z 

výletu do města byly opravdu nadšené. 

 

Uzavření ZŠ  

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR byla od středy 11. 3. 2020 do 

odvolání uzavřena ZŠ Žarošice. MŠ zůstala v provozu, školní jídelna nadále zajišťovala stravu 

dětem v mateřské škole i cizím strávníkům. 

  

Přerušení provozu MŠ  

ZŠ a MŠ Žarošice oznámila, že od pátku 13. 3. 2020 byl přerušen provoz mateřské školy. Toto 

rozhodnutí bylo odsouhlaseno zřizovatelem a bylo vydáno do odvolání.   

  

Informace k domácí přípravě a komunikace s vyučujícími 

Informace k domácí přípravě 

Hromadný přenos informací mezi vedením školy a rodiči (žáky) byl prostřednictvím školního 

webu. Rodiče se mohli s dotazy či připomínkami obrátit na vedení školy rovněž mailem či 

telefonicky. 

Hromadná komunikace vyučujícího se žáky i rodiči byla: 

1. stupeň:  přes školu on line, vždy v pondělí a středu (žákům a v kopii zákonným zástupcům) 

2. stupeň: přes školu on line nebo cloudové adresy, vždy v pondělí (žákům a v kopii zákonným 

zástupcům) 



Doporučené procvičování – přes společnost scio – žáci obdrželi své unikátní kódy přes třídní 

učitele. 

Případné potíže s elektronickou komunikací hlásili Mgr. Mokrému 

na mokry@cloud.zszarosice.cz. 

Vyučující daných předmětů žákům (v kopii i rodičům pro možnost kontroly) přes školu on line 

(cloudové adresy) zadávali úkoly k domácí přípravě. Prozatím se jednalo o opakování 

probraného učiva v daných předmětech. Na vypracování měli žáci termín do dalšího pondělí, 

kdy jim vyučující posílali další přípravy. Pokud poslali vyučující takové materiály, které lze po 

vyplnění poslat zpět, bylo dobré pro zpětnou vazbu vyplněnou práci vyučujícímu vrátit online, 

aby mohl po opravě práce např. zareagovat na problémy a připravit další procvičovací 

materiály. Jelikož jsme nevěděli, jak dlouho bude uzavření škol trvat, museli jsme postupně 

reagovat na vývoj situace. V této chvíli jsme nepřistoupili k online výuce nového učiva. 

Poprosili jsme zákonné zástupce našich žáků o spolupráci a dohled na domácí přípravu dětí 

v této mimořádné situaci. Nebylo třeba kontrolovat správnost, ale vypracování úkolů. 

 

Experimentální hodina matematiky 

V pátek ve 14:00 proběhla experimentální výuka na naší škole. Jednalo se o 0. hodinu 

matematiky online pro žáky 9. ročníku formou videokonference.   

Tématem byly dva úkoly. Tím prvním bylo vyzkoušet si nové technologie a vychytat případné 

nedostatky. Tím druhým hlavním bylo připomenutí poslední látky, probrané před uzavřením 

škol. Konference se zúčastnilo 12 žáků z celkového počtu 25.  Na pátek odpoledne hezké číslo. 

První úkol - splněno až na drobné nedostatky, nic co by se nedalo vyřešit. Druhý úkol -  Během 

40 minut jsme projeli prezentaci na nepřímou úměrnost a vytvoření grafu. Hlavní slovo měl 

vyučující, ale byly zde i dílčí úkoly, na kterých si žáci mohli vyzkoušet právě zopakovanou 

informaci, případně v chatu přímo odpovídat. Tuto hodinu byly mikrofony žáků vypnuté, 

abychom si příliš neskákali do řeči. Do příštích hodin se počítá i s touhle variantou. Z hodnocení 

žáků, kterých se mi dostalo, to uvítali všichni.  

 

 

 

mailto:mokry@cloud.zszarosice.cz


Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020 - 2021 

Vzhledem k mimořádnému opatření a vyhlášenému nouzovému stavu v ČR oznamuje MŠMT 

změnu v režimu zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 ZŠ a MŠ Žarošice proběhl pouze formálně, tedy 

bez přítomnosti dětí.  Zápis bude proběhl elektronicky nebo prostřednictvím formulářů, které 

byly k dispozici na webu školy či na obecních úřadech. Všechny materiály byly od pondělí 30. 

3. 2020 k dispozici zákonným zástupcům na obecních úřadech. 

 Pokud chtěl zákonný zástupce pro své dítě zařídit přijetí do  

1. ročníku, vyplnil formulář: Žádost o přijetí, Zápisový lístek. 

Pokud chtěl zákonný zástupce pro své dítě zařídit odklad, vyplnil formulář: Žádost o odklad. 

Pokud zákonní zástupci řešili odklad, bylo třeba, aby zkontaktovali dětského lékaře a odborníky 

v pedagogicko-psychologických poradnách, kde jim vystavili doporučení k odkladu.  S oběma 

doporučeními pak zákonní zástupci odevzdali žádost o odklad.  

Termín pro odevzdání přihlášek byl od pondělí 13. 4. 2020 do pátku 24.4. 2020 do 14:00 

na adresu: zarosicezs@seznam.cz nebo Žarošice 321, 69634. 

 

Třídní schůzky 

Vedení školy informovalo zákonné zástupce, že v současné době situace nedovoluje, aby se v 

původně plánovaném termínu konaly třídní schůzky.  

 

Zápis dětí do MŠ 

Zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 byl 

vzhledem k mimořádnému opatření a vyhlášenému nouzovému stavu ČR organizován bez 

přítomnosti dětí. Proběhl pouze formálně.  

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku 

Do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bylo přijato 28 dětí. Ve školním roce 2020/2021 budou 

otevřeny 2 třídy 1. ročníku. 

mailto:zarosicezs@seznam.cz


Příprava na přijímací zkoušky  

Od 11. 5. 2020 mohli žáci 9. ročníku navštívit školu ke konzultacím kvůli přijímacím 

zkouškám. Konzultace byly zaměřeny na oblasti, které jsou s ohledem na přijímací zkoušky pro 

žáky stěžejní.  

Žáci 9. ročníku, kteří měli o přípravu na přijímací zkoušky zájem, informovali prostřednictvím 

zákonných zástupců třídní učitelku a nejpozději do pondělí 11. 5. 2020 přinesli podepsaný 

formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který 

byl k dispozici na webu školy i na obecních úřadech.  

Příprava na přijímací zkoušky probíhala v pondělí a středu od 7:45 do 11:20. V oba dva dny 

byla příprava rozdělena na blok českého jazyka a matematiky.   

  

Úplata MŠ 

ZŠ a MŠ Žarošice ustoupila v době nouzového stavu a uzavření MŠ od úplaty za mateřskou 

školu.  

 

Úplata ŠD 

ZŠ a MŠ Žarošice ustoupila v době nouzového stavu od úplaty za školní družinu.  

 

Otevření mateřské školy  

Dne 13. 3. 2020 došlo k přerušení provozu mateřské školy kvůli vyhlášení mimořádného 

opatření a nouzového stavu ČR. S ohledem na zájem zákonných zástupců byl provoz mateřské 

školy Žarošice obnoven od 25. 5. 2020.  

 

Otevření školy pro 1. stupeň 

Dle nařízení Vlády ČR bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz školy pro 1. až 5. ročník základní 

školy. Každý zákonný zástupce byl povinen sdělit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 

prostřednictvím informace třídnímu učiteli svého dítěte.  

 

 



Brigáda na školním pozemku 

V areálu školy proběhla dvoufázová brigáda zaměstnanců školy. První fáze byla zaměřena na 

venkovní prostory kolem mateřské školy, brigády se účastnili zaměstnanci mateřské školy 

společně s vedením. Během pondělního dopoledne byly zastříhnuty keře, vyhrabány spadané 

větve a suché listí, proběhla výměna písku v pískovišti na zahradě MŠ a byly natřeny herní a 

odpočinkové prvky v zahradě i v blízkém okolí školky. Ve čtvrtek proběhla druhá fáze se 

zaměstnanci základní školy a vedením školy. Během dne byly natřeny herní a odpočinkové 

prvky, ošetřeny keře, shrabána tráva, listí a staré větve, okolí školy bylo zameteno, uhrabáno, v 

pískovišti došlo k výměně starého písku za nový. Celkově okolí školy a školky prokouklo a 

zkrásnělo.  

 

 

Návrat dětí do školy  

Po dlouhé době se mohli žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední 

školy a mají zájem o konzultační hodiny z českého jazyka a matematiky, vrátit od 11. 5. 2020 

do školy. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a navštěvují hodiny příprav na přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky pod vedením pana učitele Grufíka a pana učitele Mrskoše.  

Od 25. 5. 2020 nastoupili do školy také žáci 1. až 5. ročníku, kteří přes své zákonné zástupce 

projevili zájem do školy docházet. Přihlášení žáci byli rozděleni do skupin o maximálním počtu 

15 žáků podle zájmu o školní družinu, kterou škola musí zajistit. Žáci mají ve škole také 

možnost školního stravování. Vše probíhá ve zvláštním režimu v souladu s nařízenými 

hygienickými předpisy. Souběžně s výukou ve škole zajišťují pedagogové také domácí práci 

pro všechny, kteří zůstali doma a pokračují v distančním vzdělávání.    

Počty žáků, kteří od 25. 5. 2020 nastoupili do školy:  

 

1. třída - 15 žáků (68,2 %)  

2. třída - 17 žáků (77,3 %)  

3. třída - 24 žáků (85,7 %)  

4. třída - 16 žáků (84,2 %)  

5. třída - 24 žáků (88,9 %)                                

 

 

 



Odjezd žáků ze ŠD ve 14.32 hodin. 

V pondělí 25. a ve čtvrtek 28. 5. 2020 nedojel ve 14. 32 hodin k autobusové zastávce u kurtů 

autobus, který zajišťuje odvoz žáků ze školní družiny do Násedlovic. V obou dvou případech 

kontaktoval ředitel školy provozovatele linky ČSAD Kyjov. ČSAD Kyjov se omluvila a slíbila, 

že se situace nebude opakovat. Pokud by někdy v budoucnu opět autobus ve stanovený čas 

nedojel, prosím zákonné zástupce žáků, kteří tuto linku využívají k příjezdu domů, aby 

kontaktovali ČSAD Kyjov a svou nespokojenost vyjádřili tomu, kdo za tento stav nese 

zodpovědnost. 

 

Rozhodnutí přijetí do MŠ 

V měsíci květnu 2020 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Žarošice. 

Rozhodnutí o přijetí dětí bylo vyvěšeno na vstupních dveřích základní školy i mateřské školy. 

O přijetí svého dítěte byli zákonní zástupci informování prostřednictvím registračních čísel, 

která byla dětem při zápisu přidělena.  

 

Květen v MŠ  

Po delší neplánované pauze se znovu otevřela naše mateřská škola. Bylo vidět, že se děti moc 

těšily, a to stejné mohu říct i o celém kolektivu MŠ. Děti povídaly a povídaly, co všechno doma 

zvládly a dělaly. Ve školce jsme zahájili tématem Naše Země...probrali jsme 

celou Zeměkouli, kdo na ní žije, jak se o ni starat, třídění odpadu, ale hlavně jsme co nejvíce 

času trávili na školní zahradě.  

 

Den dětí v MŠ 

V úterý 2.6.2020 proběhl v naší mateřské škole Den dětí. Každá třída si ho uspořádala trochu 

jinak. U vrabčáků proběhl den dětí na téma Piráti. Děti si zahrály různé hry, za které dostaly 

razítka a za ně odměnu.  Hledaly poklad, který byl zakopaný v pískovišti. Nemohla chybět ani 

truhla, kde místo peněz našly děti bublifuky. Děti si dopoledne užily a jako sladkou tečku na 

závěr dostaly nanuky. Motýlci se pro změnu vydali po stopách Harryho Pottera. Oknem jim do 

třídy vlétly dopisy s pozvánkou do školy Čar a kouzel v Bradavicích. Na zahradě pak 

absolvovaly děti hodinu čar a kouzel, hodinu létání, hodinu lektvarů a zahrály si i Famfrpál. 

Nakonec podle mapy objevily i poklad, ve kterém byly kouzelnické hůlky a zlatonky. I v 

Bradavicích zakončily děti den dobrým nanukem.  



  

Návrat žáků 2. stupně do školy 

V omezeném režimu na základě usnesení Vlády ČR a pokynů MŠMT se od pondělí 8. 6. 2020 

vrátili do školy žáci 2. stupně. Výuka byla vzhledem k dodržování opatření organizována tak, 

že do školy chodili žáci 7. a 8. ročníku vždy v pondělí a středu a žáci 6. A a 6. B vždy v úterý 

a ve čtvrtek, výuka žáků 2. stupně probíhala v čase od 8.00 do 12:00.  Žáci 9. ročníku navštívili 

školu dle pokynů třídní učitelky. 

Přihlášení žáci museli odevzdat před nástupem do školy Čestné prohlášení. Škola zajistila pro 

zájemce možnost stravování ve školní jídelně. Počty přihlášených žáků: 

6. A: 13 (86,7 %) 

6. B: 13 (81,2 %) 

7. třída: 14 (82,4 %) 

8. třída: 23 (92 %) 

Pedagogové i nadále zajišťovali distanční výuku pro žáky, kteří školu nenavštěvovali. 

 

Setkání 3. třídy 

Díky spolku Aktovka se mohla sejít celá 3. třída, aby společně mohla strávit odpoledne. Moc 

jsme se na toto setkání všichni těšili, protože doba odloučení už byla dlouhá. Nejdříve plnily 

děti úkoly ve dvojicích při hledání "pokladu" a pak jsme se přesunuli na dětské hřiště. Na 

pokladu jsme si pochutnali během chvilky a osvěženi jsme se vydali na fotbalové hřiště, kdy 

jsme si zahráli různé hry.  

Iveta Svobodová  

 

Výše úplaty MŠ 

Dle směrnice 58/2019 pro vybírání úplaty MŠ je stanovena měsíční částka 250,- za dítě.  

 

 

 

https://www.zszarosice.cz/akce/setkani-3-tridy


Úplata za školní družinu v dubnu a květnu 

V měsíci dubnu a květnu 2020 byl z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení nouzového 

stavu v ČR přerušen provoz školní družiny. Úplata za družinu za tyto měsíce bude odečtena v 

září 2020 při placení úplaty za první pololetí školního roku 2020/2021. Dítěti, které 

navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2019/2020 a které nebude již nadále chodit do 

školní družiny ve školním roce 2020/2021, bude vrácena finanční částka za měsíce duben a 

květen 2020 u paní ekonomky školy v září 2020 (100,- Kč). 

 

 

Projektový den 1. třídy  

V úterý 16. června se většina žáků z první třídy vydala na odpolední výšlap. Cílem se stala 

kaplička svatého Floriána, která se nachází kousek za obcí Žarošice. Na místě děti plnily zadané 

úkoly, zahrály si kolíčkovou, stihly pozdravit koníky a napsat křídami pozdravy pocestným na 

silnici. Největší radost jim však udělalo setkání s kamarády, které už od března neviděly.  

Bc. Beláková a Mgr. Šaňková 

 

Poslední týden školního roku 

Od pondělí 22. 6. 2020 mohli být dle pokynů z MŠMT žáci ve skupinách bez omezení počtu v 

režimu školních akcí a projektů. Žáci, kteří zde dosud nebyli, museli přinést čestné prohlášení 

o bezinfekčnosti s podpisem zákonných zástupců. 

 

Pasování předškoláků   

V úterý 23. 6. 2020 proběhlo ve školce pasování předškoláků. Děti dostaly na památku medaili, 

knížku a vzpomínkovou knížku s fotkami a vlastními výtvory. Odměnou pro všechny byla 

zmrzlina. Bonusovým dárečkem byla i série 5 fotografií, které nám nafotila paní učitelka 

Pavlína Kurzová. 

 

Ředitelské volno pro žáky ZŠ 

Z organizačních důvodů byl školní rok 2019/2020 ukončen v pátek 26. 6. 2020. Na pondělí 29. 

6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 bylo pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. 

Provoz MŠ pokračoval bez omezení a přerušen byl až na období druhé poloviny hlavních 

prázdnin v pátek 17. 7. 2020, tzn. v době od 20. 7. do 31. 8. 2020. 



Vydávání vysvědčení 

V pátek 26. 6. 2020 žáci dostávali vysvědčení za školní rok 2019/2020. Předání výsledků jejich 

práce proběhlo v kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, ve stejném režimu proběhlo 

také focení tříd.  

Červen v MŠ  

Měsíc červen utekl jako voda, počasí nám moc nepřálo, ale i tak byla ve školce zábava. Děti 

cestovaly vesmírem s vlastní vyrobenou raketou Motýl 20, přes dopravní prostředky a pravidla 

silničního provozu se dostaly až k plánům na prázdniny, vyzkoušely si první pomoc, seznámily 

se s možnými rizikovými situacemi, které je v létě mohou potkat a co popřípadě dělat. 

Rozloučili jsme se s předškoláky, kteří se už těší na nová dobrodružství ve škole.  

 

Prázdninový provoz MŠ 

Od středy 1. 7. 2020 zahájila mateřská škola prázdninový provoz pro všechny děti, které k 

prázdninové návštěvě MŠ přihlásili jejich zákonní zástupci. Školka byla otevřena v průběhu tří 

týdnů až do 17. 7. 2020. V termínu od pondělí 20. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020 byl provoz 

MŠ uzavřen.  

 

Den otevřených dveří v MŠ 

Mateřská škola Žarošice v úterý 14. 7. 2020 uspořádala Den otevřených dveří pro nově přijaté 

děti. V čase od 9:30 - 11:15 si mohli se svými dětmi prohlédnou mateřskou školu, pobýt s dětmi 

na zahradě. 

 

Informativní schůzka v MŠ 

Ve středu 26. 8. 2020 v 16:00 proběhla v budově MŠ informativní schůzka pro rodiče dětí, které 

budou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2020/2021. 

  

 

 

                 


