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Organizace školního roku 2019/2020 

Ředitelka školy:  Mgr. Kristina Kolovrátková 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Renata Holá 

Účetní školy:   Hana Křivová 
 

Základní škola 

I. třída:  Mgr. Lenka Fialová  
II. třída:   Mgr. Slávka Řehánková  

III. třída:   Mgr. Vladimíra Makuderová  

IV. třída:   Mgr. Dana Bohunská  

V. třída:   Mgr. Blanka Prátová 
VI. třída:  Mgr. Jiří Salajka 

VII. třída:   Bc.   Adriana Koláčková 

VIII. třída:   Mgr. Petr Hrubý 

IX. třída:  Mgr. Hana Strnadová 

 

Asistenti pedagoga:  Bc. Ivona Hépalová, Bc. Martina Mikušíková, Monika Hnátková 

 

Vychovatelky ŠD: Anna Nezvalová, I. oddělení, Hana Mikulicová, II. oddělení,  

  Bc. Ivona Hépalová, ranní provoz 

 
Netřídní učitelé:  Mgr. Jitka Al Farová, Mgr. Barbora Salajková, Mgr. Vladimíra Fialová, 

  Bc. Martina Mikušíková 

 
Výchovný poradce:   Mgr. Jiří Salajka 

Školní metodička prevence: Mgr. Hana Strnadová 

  
Školník:    Radek Maxa 

Uklízečky:    Světlana Janečková, Gabriela Maláníková 

 

Školní družina 

Provozní doba:  ráno: 6.45 – 7.45 hod.   odpoledne: 11.40 - 16.00 hod. 

 
 

Mateřská škola 

Vedoucí učitelka:   Bc. Olga Esterková  

Učitelky:  Bc. Hana Sládková, Karla Klusková, Mgr. Magda     
    Chocholáčková, Eliška Kopková,  

   Bc. Magdaléna Čerešnová  

Školnice:   Barbora Jaborníková 
Uklízečka:   Veronika Munduchová 

 

 
Školní jídelna 

Vedoucí:  Helena Nosálová 

Kuchařky:  Irena Zelená, Milena Glombíčková, Gabriela Maláníková,  

   Bohunka Rehortová, Veronika Munduchová 
 

 

 

 

 
Z. Rampáčková, 4. tř. 



Stravné 

Výdej jídel žákům v době od 11.50 do 14.00 hodin je zorganizován podle rozvrhu 
hodin jednotlivých tříd a za dozoru pedagogických pracovníků. Žáci jsou povinni včas 

platit stravné, dodržovat řád školy a vnitřní řád školní jídelny. Oběd lze odhlásit den 

předem nejpozději do 14.00 hodin na tel. čísle 518 357 064 nebo prostřednictvím webových 

stránek školy. Oběd pro nemocného žáka lze vydat do jídlonosičů pouze první den nemoci, 
pokud nedošlo k odhlášení. 

Stravné ve školní jídelně je možné hradit inkasní platbou. Zájemci o tento způsob 

platby si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem. Doklad, který banka vystaví, 
předloží vedoucí školní jídelny. Bližší informace podá účetní školy p. Hana Křivová (tel. 

518 357 254). 

 

Kontakty: 

Základní škola:    tel./fax: 518 357 253  webové stránky: www.zsmikulcice.cz 

       e-mail: zsmikulcice@seznam.cz 

Omlouvání nepřítomnosti: tel. 518 357 253, 518 357 254 
Mateřská škola:    tel.: 518 357 256   e-mail: msmikulcice@seznam.cz 

   mobil: 732 470 599 

Školní jídelna:    tel.: 518 357 064   e-mail: sjmikulcice@seznam.cz  
Školní družina:   tel.: 736 635 436  e-mail: sdmikulcice@seznam.cz 

 

Školní bufet  

Ve školním bufetu si mohou žáci zakoupit svačinu. Nabízíme celozrnné pečivo, pití aj. Dále je 

možno si zakoupit ochucené i neochucené mléko, smetanový krém, jogurt a sýr. 1x týdně si 

mohou žáci objednat koláče. V rámci projektu „Mléko do škol“ budou všichni žáci dostávat 

zdarma neochucené mléko a některé vybrané neochucené mléčné výrobky. Ostatní mléčné 
výrobky si mohou koupit za zvýhodněné ceny. V rámci celostátního projektu „Ovoce do škol“ 

obdrží všichni žáci zdarma ovoce, zeleninu či ovocné šťávy. 

 
Informace pro rodiče 

10. 10.      Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky 

  7. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků  

21. 11.   Třídní schůzky 
 

Pestrý začátek školního roku 

9. 9.       Dýňové pondělí 

16. – 18. 9.  Sběr papíru   

18. 9.    Celoškolní projekt “Dny bezpečí” 

20. 9.    Svatováclavský turnaj 

20. 9.  Bosou nohou Valtice 
26. 9.      Evropský den jazyků 

27. 9.      Akropolis cross 

3. 10.   Veletrh vzdělávání, Hodonín 

8. 10.  Cesta k řemeslu 
11. 10.  Ukliďme si Mikulčice 
31. 10.   Halloweenské učení 

5. 12.   Čertovské učení 

10. 12.   Vánoční dílnička 

 

Úspěchy našich žáků  

aneb co se do červnového čísla nevešlo 
Ve čtvrtek 13. června byli žáci 2. třídy (dnes již třeťáci) na slavnostním vyhlášení soutěže Čarovné 

barvy země. Porota si vybrala jejich dílo „Založení vinice“ a nikdo do poslední chvíle netušil, na 

jakém místě se děti umístily. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že vybojovaly 3. místo! 

Všichni si užili zajímavé dopoledne plné různých dílniček – malování na tělo, drátkování, bubnování, 

vyrábění na hrnčířském kruhu apod. 

 

 

 
S. Kostihová, 4. tř. 

http://www.zsmikulcice.cz/
mailto:zs_mikulcice@iol.cz
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   Školní  útržky 
Naše podzimní akce a úspěchy  

 

Sběr papíru 
V letošním roce děti a žáci nasbírali celkem 10 213 kg 
papíru. Třídní soutěž vyhrála 3. třída. 
1. místo – L. Skočíková, 5. tř., 
2. místo – L. N. Pytlová, 6. tř.,  
3. místo – T. Pitzingerová, 4. tř. 
 
Na návštěvě v ateliéru akademického malíře  
a ilustrátora Pavla Vavryse 
V pondělí 30. září jsme navštívili ateliér našeho 
mikulčického slavného rodáka, akademického malíře  
a ilustrátora Pavla Vavryse. Čekalo nás velmi milé 
přivítání od obou manželů Vavrysových. Byli jsme pozváni do malířova ateliéru, kde nás zaujaly 
krásné obrazy, skutečný malířský stojan ale i útulnost pracovny. Prohlédli jsme si spoustu krásných 
obrazů. Paní domu nám připravila pohoštění, za což jí ještě jednou děkujeme. Povídání s mistrem 
bylo příjemným zážitkem. Na oplátku jsme je pozvali k nám do školy. 
 
Projekt „Evropský den jazyků“ 

Ve škole jsme si 26. září připomněli Evropský den jazyků. 
Každá třída si vybrala zemi, kterou ve skupinkách ztvárnila 
nejen výtvarně, ale také powerpointovou prezentací. Žáci si 
vyhledávali informace a zajímavosti k dané zemi pomocí 
tabletů. Také jsme si všichni namalovali trička, která měla 
tento den připomenout. Některé návrhy byly velmi 
kreativní.  
 
Cesta k řemeslu 
Osmá třída se zúčastnila projektu „Cesta k řemeslu“ na ISŠ 
v Hodoníně. Žáci se seznámili s obory, které škola nabízí  
a vyzkoušeli si svoje praktické dovednosti. Pracovali se 
dřevem, v kadeřnickém salonu nebo programovali na CNC 
strojích.  
 
Ukliďme si Mikulčice  
Již osmým rokem se naše základní a mateřská škola zapojila 
do celorepublikové akce „72 hodin – ruku na to!“. Děti a žáci 
uklízeli okolí mateřské školy, základní školy, tělocvičny  
a školního arboreta.  
 

Loutkové divadlo 
Ve středu 23. října navštívili žáci divadelní představení. Zhlédli loutkovou pohádku, kterou nacvičili 
ochotníci z Mikulčic. Pohádka se jmenovala „Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře“. Autorem 

 
K. Tománková, 4. tř. 

 
V. Csápaiová, 9. tř. 



je rodák z naší obce F. Mikulecký. Představení bylo připravené v sušárně na Chalupě F. Mikuleckého 
a všem se velmi líbilo. Kašpárek si s dětmi povídal a ony jemu i Honzovi pomáhaly. 
 
Beseda se spisovatelkou 
V úterý 12. listopadu za dětmi z 1. stupně do školy přijela paní 
spisovatelka Lucie Hlavinková. Lucie Hlavinková se narodila a celý 
život žije v Brně. Věnuje se výuce, překladům a psaní. Přivezla 
nám ukázat všechny své knihy, které do dnešního dne vydala. 
Krásně nám o nich povídala a ukazovala ilustrace. Nakonec došlo 
i na prohlídku knih, podepisování a společné focení. 
 
Projekt k 30. výročí Sametové revoluce 
Tuto významnou událost naší historie jsme si připomenuli také  
v naší škole. Během celodenního projektu se žáci seznamovali 
s důležitými fakty, připravili transparenty a hlavně plakáty, které 
popisovaly významné události. Žáci byli rozděleni do několika skupin a svoji práci následně 
prezentovali před ostatními. Připomenuli jsme si tak rozdíly mezi komunismem a demokracií, 
průběh sametové revoluce či její důvody a nechyběla ani osobnost Václava Havla a dalších důležitých 
aktérů. Projekt byl zakončen interaktivní hrou. 
 
Fotografická soutěž „Podzim v lese“ 
Do desátého ročníku fotografické soutěže bylo přihlášeno  
26 fotografií. Kromě žáků, zaměstnanců školy a rodičů 
hlasovaly také děti z MŠ. A toto jsou vítězové: 
1. místo: Eliška Hubačková 3. třída 
2. místo: Viktorie Salajková 4. třída 
3. místo: Viktorie Salajková MŠ 
Cena dětského porotce Jana Hamšíková, 1. třída 
 
 
Čertovské učení  
Ve čtvrtek 5. prosince opět proběhl v naší škole projekt 

Čertovské učení pro děti  
1. stupně. Žáci se učili netradičními metodami. Byli rozděleni do čtyř 
skupin, společně pak procházeli každé stanoviště. Vyzkoušeli si 
pekelné počty, prošli andělský slabikář, zkusili čertovské malování  
a muzicírování a vyrobili krásné adventní věnce. Na závěr školního 
dne přišli opravdoví čerti, andělé i Mikuláš a hodné žáky odměnili 
sladkostmi. Zlobivé si neodnesli, protože slíbili, že se polepší.  
 

Anglický týden s rodilým mluvčím 
Škola opět využila nabídky Jazykové školy Moravia a v týdnu  
9. - 13. 12. uskutečnila Anglický týden s rodilým mluvčím z USA. Pro 
žáky 3. – 9. ročníku to 
byl velmi zajímavý týden. 
Lektor z Kalifornie učil žáky 
angličtinu formou různých 
her, písní, diskusí. Žáci měli 

možnost vyzkoušet si své znalosti a schopnosti vyjadřovat 
se v anglickém jazyce na vlastní kůži. 

 
M. Tománek, 2. tř. 

 
L. Michálková, 3. tř. 

 

 
E. Hubačková, 3. tř. 



Žákovský parlament 
Během podzimu vznikl ve škole žákovský parlament. 
Zvoleno bylo 36 zástupců jednotlivých tříd. Cílem 
parlamentu je zlepšovat školní prostředí a rozvíjet dobré 
vztahy mezi spolužáky, spolupracovat s kamarády, rodiči, 
zástupci obce. Předcházet negativním jevům jako je 
ubližování, nadávky, ničení majetku. Spolupodílet se na 
zkvalitnění školního prostředí, účastnit se školních akcí, 
prezentovat školu a žákovský parlament na veřejnosti. 
Podílet se na přípravě kulturních či sportovních akcí, 
aktivně se zapojovat.  

 
Úspěchy našich žáků: „Pátek pro talenty v MěK Hodonín“ 
V pátek 4. října proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné 
soutěže „A pak se to stalo …“, kde bylo oceněno kolektivní dílo 3. třídy paní 
učitelky V. Makuderové (práci posílali ještě jako druháci). Žáci získali Cenu 
knihovnic a měli velkou radost, protože dostali volnou vstupenku  
pro celou třídu do Zoologické zahrady v Hodoníně. A ještě bonus… poukaz 
na zmrzlinu pro každého!      
 
 

Plánujeme 
16. 12. Pečení perníčků v MŠ, 1. třída 
16. 12. Fakescape, úniková hra, mediální gramotnost, 5. – 8. třída 
19. 12. Výprava za zvěří, zimní přikrmování, 1. st. 
19. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu, 2. st. 
20. 12. Zpívání u vánočního stromku 
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny 
13. – 17. 1. Lyžařský výcvikový kurz, Kouty nad Desnou 
29. 1. FIT testy 
30. 1. Recitační soutěž – školní kolo – 1. st. 
 

 

 
J. Bušková, 1. tř. 

 

 



 

Školní útržky 
březen 2020 

 
 
Lyžařský kurz 

Myslel jsem si, že to bude nuda, ale na konec bych to zařadil do jednoho z mých nejlepších zážitků 

za celý život. Na to, že jsem nikdy nestál na lyžích, tak mě to strašně bavilo. Doufám, že někdy 

pojedu i s rodiči na hory. Bylo tam moc skvělých 

zážitků, byl to nejlepší školní výlet. M. Ilčík 

 

Slavíček  

Dne 23. ledna proběhla ve školní družině pěvecká 

soutěž Slavíček. Své písničky zazpívalo 24 dětí  

z 1. stupně ZŠ a MŠ. Porota měla velmi těžké 

rozhodování. Nakonec se rozhodla takto: 

 

I. kategorie  1. místo - Andrej Jílek, 2. třída 

2. místo - Olga Konečková, MŠ 

3. místo - Jindřich Kudrna, 1. třída 

 

II.  kategorie  1. místo - Adéla Hradilová, 3. třída 

2. místo - Zora Procházková, 3. třída 

3. místo - Alžběta Kudrnová, 3. třída 

 

Zvláštní cenu poroty získala Silvie Zelená z 5. třídy. 

Poděkování patří také paní učitelce Šimčíkové a dětem z hudebního kurzu za vyplnění přestávek. 

 

Den etikety 

Žákovský parlament, který působí na naší škole od začátku školního roku, má už za sebou několik 

akcí. Tou poslední je „Den etikety“, který se uskutečnil 30. ledna. Nejen chování dle etikety,  

ale také slavnostní oblečení bylo podmínkou k zapojení se. Jelikož se zúčastnil velký počet žáků  

ze všech tříd, z předávání pololetního vysvědčení se stal doopravdy slavnostní okamžik. 

 

Příběhy našich sousedů 

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt probíhá ve spolupráci 

s projektem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II“ v rámci oblasti demokratické 

kultury a regionální identity. Jedná se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum  

pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých 

gymnázií. Cílem projektu je zejména edukativní práce s žákovskými týmy, 

které se naučí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků 

důležitých událostí 20. století. Jednotlivé týmy se setkají s pamětníky 

a zpracují jejich výpovědi textově, obrazově a zvukově. Výsledky svých 

dokumentaristických prací budou prezentovat veřejnosti skrze sbírku Paměť 

národa na www.pametnaroda.cz, internetové stránky projektu 

www.pribehynasichsousedu.cz. Projekt bude probíhat od února do června 

2020 a bude ukončen vystoupením žákovských týmů před veřejností  

na slavnostní veřejné prezentaci. 

 

 
V. Dostálová, 4. tř. 

 

http://www.pametnaroda.cz/
http://www.pribehynasichsousedu.cz/


Dopis z Buckinghamského paláce 

Před Vánocemi žáci 5. třídy vlastnoručně vyrobili vánoční přání a v hodině anglického jazyka 

napsali krásné vánoční přání královně Alžbětě II, zároveň také popřáli princi Williamovi i Harrymu 

s rodinami. Společná fotografie třídy spolu s vánočním přáním putovala do Buckinghamského 

paláce. Dne 10. 3. přišla odpověď.  

 

„Královna velmi děkuje za Vaše přání s milou zprávou včetně fotografie dětí, kterou jste jí zaslali  

k Vánocům. Nicméně není možné, aby její Královská výsost odpovídala osobně, jelikož obdrží 

každodenně velké množství dopisů. Královna byla velmi potěšena a je velmi vděčná za Vaši milou 

vzpomínku ve vánočním čase.“ 

 

Recitační soutěž 

Školní kolo recitační soutěže jsme uspořádali  

ve čtvrtek 30. ledna. Básně recitovalo dvacet osm 

žáků od první do páté třídy. O kulturní program se 

postarala paní učitelka I. Šimčíková s dětmi 

z Hudebního kurzu v Mikulčicích. Výsledky: 

 

I. kategorie 

1. místo - V. Maláník (2. třída) 

2. místo - A. Kudrnová, A. Hradilová (3. třída) 

3. místo - J. Bušková (1. třída), G. Smejkalová 

(3. třída) 

 

II. kategorie  

1. místo - M. Bělohoubek (5. třída) 

2. místo - K. Kopka (5. třída) 

3. místo - Z. Rampáčková (4. třída) 

 

Anglické divadlo 

Dne 3. února jsme navštívili Anglické divadelní představení v Hodoníně. Žáci 3. – 5. ročník zhlédli 

pohádku o odvážném králíčkovi pod názvem A bold rabbit. Ačkoliv je králíček smělý a odvážný, 

neposlechne tatínkovu radu a dělá si vše po svém. Pohádka byla z jedné poloviny hrána česky  

a z druhé anglicky, tak aby rozuměli i ti nejmenší diváci. Žáci 6. – 8. ročník zhlédli příběh  

pod názvem The Onlines – o Milanovi, Márovi a Zuzce, kteří jsou online vždy a všude. O životě  

na sociální síti, o smajlících, lajcích a přikrášlené realitě. Ačkoliv bylo celé představení namluveno 

v anglickém jazyce, bylo srozumitelné a mohli jsme si obohatit naši slovní zásobu o nová slovíčka. 

 

Celoškolní projekt Týden zdraví            

Také letos probíhala projektová výuka v rámci projektu Výchova ke zdraví, kdy k nám v týdnu  

od 24. do 26. února zavítala lektorka z projektu Zdraví dětem. Cílem 

výuky bylo ukázat žákům, jak se správně stravovat, jaké volit 

potraviny a jak se orientovat ve všech doplňcích stravy. Součástí práce 

s dětmi byl také monitoring žáků na nemoci v příjmu potravy, 

upozornění na nebezpečí diet a poruch příjmu potravy. Žáci využili 

možnosti informovat se přímo na vhodnost jejich stravování  

při sportech, kterým se věnují. Výuka probíhala ve třech dnech  

na 2. stupni po dobu čtyř vyučovacích hodin na jednu třídu. 

 

Dentální hygiena 

Ve čtvrtek 27. února k nám zavítala slečna z dentální hygieny. 

Vyprávěli jsme si o zubech, zejména jak se o ně máme správně starat, 

abychom měli krásný a zdravý úsměv a abychom příliš netrpěli při 

ošetření u zubního lékaře. Děti poslouchaly se zaujetím a odnesly si spoustu zajímavých informací. 

 
E. Kurková, 4. tř. 

 



Hygiena rukou 

Ve čtvrtek 5. března jsme se dozvěděli, jak si správně umývat 

ruce. Zkoušeli jsme pokus s olejem a skořicí, namočili jsme si 

ruce do oleje a posypali skořicí, ta měla představovat mikroby, 

které jsme si předávali podáním ruky. Byli jsme překvapení, 

kolik se jich při jednom stisku předá. Ruce od skořice jsme 

umývali ve studené vodě bez mýdla, v teplé vodě bez mýdla  

a nejlépe to šlo v teplé vodě s mýdlem. Na závěr jsme se naučili 

správný postup při mytí rukou. Už víme, že si je musíme mýt 

aspoň 20 sekund.  E. Nováková, L. Michálková, T. Pazourek, A. 

Hradilová, G. Smejkalová, D. Kopková 

 

MSL - Fit testy            

Také v tomto školním roce se 29. ledna uskutečnila již tradiční 

sportovní akce Fit testy, kterou pořádáme v rámci Mikulecké 

sportovní ligy. Zúčastnilo se jí 73% dětí MŠ a žáků ZŠ.  Ti 

poctivě a zodpovědně plnili všechny cviky. Výbornou tělesnou 

zdatnost, to je 91 a více bodů, splnilo celkem 8 žáků a žákyň. 

Absolutní vítězové: Tobiáš Rech (92 bodů) a Zuzana Fialová 

(105 bodů).  Dále Johana Bušková (94 bodů), Liběna Bušková (95 bodů), Anna Dvořáková (92 

bodů), Markéta Iršová (92 bodů), Agáta Jozífková (91 bodů) a Daniela Vričanová (91 bodů). 

 

 

 

 

MSL - Sportovci pololetí 

Markéta Iršová, 8. třída (nejlepší výkon v kategorii ve 

vícebojích, nejlepší v kategorii ve FIT testech, 

účastnice turnaje sv. Václava v basketbalu) David 

Valuch, 9. třída (vítěz turnaje ve stolním tenise, druhé 

místo ve fit testech, třetí místo na Akropoli cross) 

 

 

 

 

MSL - Vyhodnocení BMI (index tělesné hmotnosti) u dětí ZŠ Mikulčice  

Podle průzkumů v ČR se počet dětí s nadváhou 

meziročně zvyšuje. Více než pětina dětí ve věku  

11 – 15 let má nadváhu, nebo je obézní. Dospívající 

děti sice jedí více ovoce a zeleniny než dříve, ale moc 

se nepohybují. Odborníci doporučují minimálně 

hodinu pohybu denně. A jak jsou na tom děti Základní 

školy Mikulčice? Z údajů váhy a výšky 160 žáků a 

žákyň ZŠ ve věku 6-15 let ze září současného školního 

roku sestavil tabulku BMI pan Bělohoubek. U dětí 

rozlišujeme 4 skupiny: 

 

      2019  2018  2017 

1. skupina Podváha   2,5%  2,9%  3,5% 

2. skupina Ideální váha   66,3%  63,8%  66,1% 

3. skupina Nadváha   13,1%  15,1%  14,6% 

4. skupina Obezita   18.1%  18,1%  15,8% 

Celkem nadváha a obezita   31,2%  33,2%  30,4% 

Celostátní průměre je 20%.  

 
M. Tománek, 2. tř. 

 

 



Naše úspěchy 
 

Mé toulky za zvěří 

Výtvarná soutěž byla vyhlášena Českomoravskou mysliveckou 

jednotou OMS Hodonín - IV. Kategorie:  

2. místo - Simona Bělohoubková (8. třída).  

 

 

 

 

Nominace na nejúspěšnějšího Sportovce Hodonína roku 2019 

 

Přestože nejde o zásluhy naší školy, Jakub je náš žák a 

my jsme na něj řádně pyšní.  

Jakub Krásný, 6. třída 

- plavání a dálkové plavání:  

Mistr ČR v dálkovém plavání na 3 km v kategorii ml. žák 

Mistr ČR v dálkovém plavání na 1 km v kategorii ml. žák 

3. místo v seriálu Pohár ČR jedenáctiletých v plavání 

3 x 2. místo na Poháru ČR jedenáctiletých v plavání 

9 x medailové umístění na Krajských přeborech JmK  

(5x zlato) 

 

 

 

 

Co nás čeká  

V současné době jsou všechny akce do odvolání zrušeny. 

 

 

 

 

 



 

Školní útržky 
červen 2020 

 
 

 

Mikulecká škola v koronavirovém čase 

 

Náhlé a neočekávané zavření škol zaskočilo rodiče, děti, žáky i učitele. Netušili jsme, že to 

nakonec bude na tak dlouhou dobu.  

Poté, co se rozhodlo o uzavření mateřské školy, pustili jsme se do úklidu a důsledné dezinfekce 

všech prostor i hraček. Na řadu přišel i živý plot na zahradě, který dostal nový sestřih, průlezky zase 

nové svěží barvy.  Aby 

dětem nebylo po školce 

příliš smutno, dostávaly 

pravidelně prostřednictvím 

mailu úkoly, které si 

mohly doma vyzkoušet. 

Poté odpovídaly zpátky, 

jak se jim to povedlo. 

Posílaly dokonce i své 

fotografie a obrázky. Také 

školní skřítci Kulíšek, 

Bambulka a Rarášek 

vymýšleli pro všechny děti 

nějakou zábavu. Nazpívali 

jim písničku, psali dopisy 

a dokonce jim připravili 

stezku za pokladem okolo 

školky. Společně jsme pak 

přemýšleli, jak bychom 

mohli školku ještě 

vylepšit. Už teď se díky 

tomu mohou děti na zahradě brouzdat v novém hrabišti. Ve zbylém čase jsme nabírali inspiraci  

a zkušenosti na vzdělávacích webinářích a studiem odborné literatury. 

Učitele, rodiče a žáky základní školy čekala velká výzva, a to distanční výuka. Na začátku jsme 

se jen rozkoukávali a hledali cesty, jak komunikovat se svými žáky na dálku. Ještě počátkem března 

si většina z nás neuměla představit, že bude zadávat úkoly přes Skype, chatovat s žáky přes 

Facebook nebo se natáčet v improvizované třídě doma v obýváku. Hledali jsme cesty, jak 

komunikovat se svými žáky, a snažili se přitom 

najít přiměřenou míru výuky, aby toho nebylo ani 

moc, ani málo. Nejprve jsme se domnívali, že si 

vystačíme s Bakaláři a e-mailem. Postupně jsme 

ale zjistili, že žáci s námi chtějí být v daleko 

bezprostřednějším kontaktu. Ukázalo se,  

že mnohým chybí osobní setkávání nejen se 

spolužáky, ale také s námi. Hodiny strávené  

u tabule tak nahradily hodiny u počítače. Někteří 

učitelé museli přitom poprvé pracovat  

s aplikacemi jako je Messenger, Discord, 
 

K. Tománková, 4. tř. 

 
O. Chocholáček, MŠ 



WhatsApp, Google disk a s momentálně asi nejpoužívanějším Zoomem. Žákům, kteří doma  

s počítačem pracovat nemohou, jsme nabídli k zapůjčení školní iPad. Trochu s nadsázkou lze říci, 

že pro jednou se strany obrátily. Někdy o tom, jak která on-line aplikace funguje, žáci poučili nás 

učitele ☺.  

 Všichni jsme pracovali mnohem 

intenzivněji než během normálního školního 

roku. Zpočátku jsme jen opakovali  

a procvičovali probrané učivo. Časem jsme 

museli přidávat i nové učivo, abychom plnili 

školní vzdělávací program. Nyní se ukazuje, 

že jsme spolu s rodiči výuku na dálku zvládli. 

Většina žáků se umí samostatně učit, 

rozvrhnout si den a donutit se dělat úkoly 

do školy - a to třeba i když jim nehrozí špatná 

známka. Velké poděkování patří všem 

rodičům, kteří se kromě svého zaměstnání 

zvládali postarat i o své děti; denně na ně 

dohlíželi a kontrolovali jejich školní práci.  

Nakonec se zdá, že i tato nečekaná situace nás posune o něco dál. Žáci se učí organizovat den 

tak, aby se v pravidelném čase věnovali školním povinnostem a neodkládali práci "na potom". 

Učitelé se zase "poprali" s moderními technologiemi a třeba některé digitální vychytávky využijí  

v budoucnu i při běžné výuce. Doufali jsme, že se všichni po měsících v izolaci budou o to víc těšit 

do lavic i za katedru.  

Mateřskou školu jsme otevřeli v omezeném provozu 18. května. V základní škole jsme 

připravovali 12 žáků IX. třídy na přijímací zkoušku na střední školy, k dobrovolné docházce se 

přihlásilo 87 % žáků I. stupně a od 8. června docházeli žáci II. stupně na konzultace. Abychom 

dodrželi zpřísněné hygienické požadavky, zakoupili jsme s předstihem dezinfekci, dávkovače, 

jednorázové rukavice, bezkontaktní teploměry a ochranné štíty.  

V dubnu se konal netradiční zápis do 1. třídy základní školy, kvůli opatřením jsme vše museli 

zvládnout na dálku bez dětí.  V září do školy nastoupí 23 prvňáčků. Rodiče jedenácti dětí požádali o 

odklad. V květnu jsme uspořádali zápis dětí do mateřské školy.  Vyhověli jsme 23 žadatelům. 

Vzhledem k naplněné kapacitě mateřské školy jsme nemohli vyhovět sedmi žádostem.      

 

Kristina Kolovrátková a kolektiv zaměstnanců školy 

 

 

Vzkazy z domova 

„Ahoj skřítci, namalovala jsem vám duhový obrázek, a aby vás rozveselil, a aby vám bylo veselo. 

Od Ellenky pro skřítky.“ 

 

„Milí skřítci, je nám po školce hodně smutno, 

ale doma se nějak snažíme zabavit. Ondra 

nakreslil bunkr s vojáky, prý na tom pracoval 

dva týdny. Vilda nakreslil méďu se sluníčkem 

a hvězdičkou. Mějte se moc hezky, a kdybyste 

zase vymysleli hledací hru, tak by to byla 

paráda. Tak ahoj.“ 

 

„Chybí mi moc spolužáci ze třídy a vy. Když 

se učím ve škole, je to lepší, než se učit doma.“ 

 

„Já posílám dopisy Zorce, Bětce, Elišce  

a Lejči. Můžeme si tak i posílat nějaké 

drobnosti. Píšu dopisy, když mám hotové věci do školy, když se nudím anebo jenom tak.“ 

 
M. Tesaříková, 3. tř. 

 
V. Rehortová, 4. tř. 



 

„Uklízíme, učíme se a snažíme se zahnat nudu, protože se mi po škole moc stýská. Kamarády 

pozdravuju, nechoďte za svými kamarády a buďte, jací jste.“  

 

„Každý den nebo skoro každý den večer si přečtu 1-2 kapitoly z knihy. Ale nejvíc chodíme ven  

na čerstvý vzduch, taky choďte. Všechny vás zdravím a těším se na vás.“ 

 

„Velmi mi chybí škola, kamarádky a hlavně Vy!“ 

  

„Koronavirové prázdniny mě vůbec nebaví. Nikam nemůžu 

chodit, jenom na zahradu. Kamarádům chci vzkázat, že se 

na ně těším.“ 

 

„Už se moc těším do školy, vůbec mě nebaví se doma učit. 

Kamarádi, noste roušky, už se na vás těším.“ 

 

„Já se každý den poctivě učím a potom se nudím,  

ale vždycky se zahraju. Minulý týden jsem si udělal 

zahrádku.“  

 
„Už jsem měl svoje první ředkvičky a jsou strašně pálivé. 

Učení zvládám dobře, škole se věnuji každý den. Ale už se 

na VÁS TĚŠÍM, trvá to už dlouho. Doma se docela nudím, 

protože nemám tréninky, proto mám moc energie, kterou 

mám až do půlnoci.“  

 
„Paní učitelko, nakreslila jsem naši zahradu, protože jsem na ní skoro pořád.“  

 
„Už se těším zpátky do školy, protože doma je toho na mě moc.“  

 
„Hlavně se těším na paní učitelku a kamarádky, po kterých je mi fakt smutno.“ 

 
„Doma se mám dobře, ale chybí mi škola a kamarádi. Každý den dělám s rodiči úkoly do školy. 

Chybí mi, že nemůžu chodit s kamarády ven. Naštěstí máme doma velkou zahradu. Doufám, že to 

všichni ve zdraví přečkáme a sejdeme se co nejdřív  

ve škole.“ 

 
„Docela se mi stýská po škole, kroužcích, po kamarádech 

i po učitelích. Úkoly mě baví a jsem ráda, že alespoň 

takto se něco naučíme.“  

 
„Už se těším, až se budeme moct vrátit do školy, protože 

se moc těším na svoji paní učitelku a své kamarády. Ale 

vstávání bude kruté, protože to bude veliký nezvyk. To 

nevadí, protože si zase rychle zvyknu. Karanténa je nuda! 

Chci si hrát zase s kamarády a chodit ven, jezdit na kole, 

bruslích, pennyboardu.“  
 
 
 
 
 
 

 
L. Štursová, 4. tř. 

 
Š. Veselý, 4. tř. 



Poslední pozdrav z ředitelny 

 

Milí mikulečtí občané, rodiče, děti, 

je to právě škola, která často určí životní dráhu dětí, v budoucnu úspěšných doktorů, 

kreativních umělců či šikovných dělníků. Byla to pro mě velká čest a zároveň i zodpovědnost vést 

mikuleckou základní a mateřskou školu. Naposledy se k Vám skrze tyto řádky obracím z ředitelny  

s poděkováním.  

V časech, kdy jsem do naší školy před 25 lety nastupovala, jsme znali hlavně křídy, "zelené" 

tabule a frontální výuku. Od té doby se výuka razantně proměnila. Školu se nám podařilo obléct  

do nového kabátu a vyzdobit „po mikulecku“. Vždy jsme usilovali o to, aby šla ruku v ruce 

s moderní dobou a nezaostávala. Postupně jsme ji vybavovali moderními interaktivními 

technologiemi, z nichž nejužívanější tablety se staly běžnou součástí výuky.  

Zorganizovali jsme spoustu projektů například Mikulecké sportovní hry, oblíbené dílničky, 

Noci s Andersenem, každoroční květnový program pro maminky, Ukliďme si Mikulčice, sběr 

papíru a spoustu dalších akcí. Nejstarším a zároveň nejoblíbenějším projektem je každoroční 

divadelní představení našich deváťáků, které po dlouhých letech muselo být přerušeno právě letos. 

Věřím, že spousta dnes již dospělých žáků na tyto akce stále vzpomíná.  

Bohužel je také pár projektů, které se nám nepodařilo dotáhnout do konce. Je to například již 

dlouho připravený projekt na stavbu nových dílen, velmi potřebná nadstavba mateřské školy  

a chybějící prostory pro školní družinu. Co se ale podařilo, je zajištění červencové opravy nového 

plotu kolem zahrady mateřské školy a její další potřebné vybavení.  

Základem dobré školy jsou kvalitní učitelé, a proto děkuji všem pedagogům za jejich podporu, 

vstřícnost, samostatnost, ochotu, za trpělivé a pečlivé plnění úkolů – zvláště těch, jejichž výsledek 

není na první pohled vidět. Učitelkám mateřské školy pod vedením paní Esterkové a Kosové děkuji 

za náročné zavádění programu „Začít spolu“. Děkuji vychovatelkám školní družiny za pestrou 

odpolední nabídku aktivit pro děti a bleskové dodání příspěvků na školní web. Paní Nezvalové  

za více než desetiletou podporu folklóru u nás 

v Mikulčicích. Všem děkuji za propagaci dobrého 

jména mikulecké školy nejen v širokém okolí, ale 

také v zahraničí. 

Děkuji provozním zaměstnancům. Paní 

Křivové a Bajákové za příjemnou spolupráci, 

pečlivé vedení účetnictví spočítané do posledního 

haléře a bezchybné výsledky kontrol. Kuchařkám 

pod vedením paní Nosálové za výborné, zdravé 

obědy, hlavně páteční nadýchané buchty a koláče. 

Uklízečkám za čisté a nablýskané třídy a chodby, 

školnici i školníkovi za poctivě odvedenou práci  

ve škole i na zahradě. Děkuji panu Bělohoubkovi 

za hodiny a hodiny strávené nad tabulkami a počítáním bodů sportovcům, panu Ungerovi  

za bleskové výjezdy do Mikulčic při náhlé ajťácké pohotovosti. Jedno poděkování posílám do nebe 

paní učitelce Ježové, která byla mým vzorem, milou kolegyní a rádkyní.  

Děkuji paní zástupkyni Holé za dlouholeté a příjemné sdílení ředitelny i kávovaru. Velice mi 

pomohla mimo jiné i její četná „mrknutí“ na mé texty. Děkuji mé předchůdkyni paní ředitelce 

Fialové, která mě před lety zasvětila do ředitelského papírování.  

Děkuji také Vám, mikulecké děti, za trpělivost s námi učiteli a za ochotu zapojovat se  

do školních akcí. Byly jste výborní divadelní ochotníci, vytrvalí sportovci a umělci. Vždy důstojně 

reprezentujete naši školu v matematických, jazykových, sportovních i výtvarných soutěžích.  

Děkuji Vám, rodiče, za trpělivost, ochotu pomáhat, vstřícnost při řešení žákovských prohřešků  

i za podporu při zavádění novot, jako byla například elektronická žákovská knížka.  

Jsem nesmírně ráda, že jsem na své cestě nešla sama. Doprovázeli mě skvělí kolegové a přátelé 

a hlavně šikovné mikulecké děti. Tak dětem ze srdce přeji ne samé jedničky, ale čestné, pracovité  

a srdečné kolegy a přátele.  

Kristina Kolovrátková 

 
V. Dostálová, 4. tř. 
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