
 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

jsme ve čtvrtletí dalšího školního roku a letos se konečně daří organizovat školní 

rok bez omezení vycházejících z opatření v důsledku covidu. Na druhé straně se 

snažíme zařadit nové žáky z Ukrajiny, což také není lehký úkol. A naším novým 

úkolem je také realizovat podporu na zmírnění inflace prostřednictvím Opatření 

MHMP. Školství je stále plné výzev. 
 
 

 

 
 

Co se nám již v tomto školním roce povedlo? 
Školní rok jsme zahájili běžně. Přivítali jsme žáky prvních tříd, žáky 

z přípravky. Během září jsme se věnovali socializaci žáků, nastavení pravidel a 

rozjezdu školního roku. Konečně se povedlo zorganizovat znovu Mikulovský 

jarmark – tradiční akci, kde jste nákupem výrobků dětí přispěli jednotlivým 

třídám. Za tuto pomoc velmi děkujeme.  

Podařilo se nám realizovat i Strašidláckou školu pro děti z prvních tříd. Akci si 

užili nejen prvňáčci, ale i žáci 9. tříd, kteří se tradičně podíleli.  

V listopadu jsme uspořádali Komunitní setkání s rodiči žáků s OMJ, další 

plánujeme na 25.11. 

Projektové dny byly na téma města České republiky a také mohly proběhnout 

tak, jak jsme zvyklí. Jednotlivé třídy připravily program pro návštěvníky 

z ostatních tříd, a tak  žáci navštívili zajímavé expozice, prezentace, soutěže, 

kvízy, videa. Máme s touto akcí velmi dobré zkušenosti. 

Žáci navštěvují řadu kroužků, velmi aktivně probíhá také zdarma doučování 

pro žáky, kteří projevili zájem. 

Školní parlament se pustil do realizace nových 

projektů. Povedl se výjezd parlamentářů, kde žáci 

nejen plánovali nejrůznější akce na zlepšení prostředí 

školy, ale rozvíjeli své občanské kompetence.  
 

Co chystáme? 
Probíhá příprava na Miniplayback show a srdečně 

Vás zveme na pěkná vystoupení jednotlivců i tříd. 

Těšíme se na vánoční čas, pro který připravujeme  

vánoční dílny, vánoční besídky, Komunitní setkání 

s rodiči. V oblasti primární prevence připravujeme 

další akce pro zlepšení klimatu jednotlivých tříd. Pro 

žáky 7. tříd připravujeme lyžařský kurz. 
 

 

 

Výchovné poradenství je rozděleno do tří oblastí: kariérové poradenství má na 

starosti paní Mgr. Mašková, plány pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. 

stupně paní Mgr. Bachurová a celé výchovné poradenství zastřešuje a má na 

starosti, včetně podpůrných opatření od 2. stupně paní Mgr. Zelená.  

Ve škole pracuje nejen školní speciální pedagožka, která se věnuje žákům 

individuálně, ale také školní psycholožka. Můžete se s nimi spojit v případě 

problémů vzdělávacích nebo výchovných. 

Vedení školy se snaží, aby ve škole panovalo zdravé klima, aby spolupráce 

rodičů a školy byla při řešení chování i prospěchu žáků maximální. Pokud mají 

žáci nebo rodiče jakýkoliv problém, mohou se s důvěrou na vedení školy 

obrátit. 
 
 

 
 
 

 

Školní jídelna skvěle pracuje, strávníkům chutná. I nadále plníme podmínky 

programu Skutečně zdravé školy.  Při sestavování jídelníčku pečlivě sledujeme 

plnění spotřebního koše. Odebíráme suroviny také od českých farmářů, 

v jídelníčku se objevují především sezónní produkty. 

Jídelna podporuje akce školy, na jídelníčku se objevují nová jídla. Sociálně 

slabým rodinám pomáháme z různých zdrojů se zajištěním obědů pro děti. 
  
Školní bufet zpříjemňuje zázemí dobrými svačinkami v podobě obložených 

housek, zdravých svačinek. Stále jsme v programu Ovoce do škol, Mléčné 

svačinky. Mrzí nás ale, že dodávky jsou v letošním školním 

roce velmi omezeny, ovoce nyní dostávají jen žáci I. stupně a 

jedenkrát v měsíci. 

 

Připomínáme, že stravné za obědy je nutné zaplatit vždy do 

24. dne předešlého měsíce. Pokud se tak nestane, bude 

Vašim dětem zastaven výdej obědů. Prosíme, abyste případné 

problémy s platbou řešili s vedoucí školní jídelny včas. Jistě se 

podaří najít vhodné řešení. 

Veškeré dotazy a žádosti můžete vyřešit s vedoucí školní 

jídelny paní Helenou Trojanovou na telefonu 226 805 734,   

nebo na e-mailové adrese: jidelna@zsmikulova.cz.  
  
  

 

8. 12. – Miniplayback show 

15.12. – vánoční zpívání ŠD 

21.12. – vánoční besídky 

22.12. ředitelské volno 

23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny  

18.1. - pololetní pedagogická rada 

31.1. - pololetní vysvědčení 

3.2. - pololetní prázdniny 
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V letošním roce školní družinka pracuje znovu v sedmi odděleních. Od září 

jsme najeli na nový systém vyzvedávání dětí, tzv. Bellhop. Tento systém 

umožňuje lepší evidenci docházky dětí, paní vychovatelky mají vždy přesný 

přehled o každém dítěti. 

Do školní družiny chodí žáci 1. až 4. tříd, několik žáků 5. tříd. Službu školní 

družiny mohou rodiče využít od 6,15 do 18,00 hodin. Prosíme rodiče, aby 

dodržovali čas vyzvedávání dětí – do 14,00 a následně až po 15,30 hodině a 

nechávali tak prostor pro zájmovou činnost družiny. 

 

Paní vychovatelky naplňují volný čas dětí zajímavým a aktivním způsobem. 

Děti chodí pravidelně každý den ven na procházky a na hřiště v okolí školy, 

nebo na školní zahradu. Pobyt venku na čerstvém vzduchu je jedním ze 

způsobů, jak posílit imunitu vašich dětí. Prosíme proto, abyste dávali svým 

dětem na pobyt venku s družinou vhodné oblečení vzhledem k počasí a 

venkovním aktivitám. 

 

I letos proběhnou v jednotlivých odděleních vánoční dílny a besídky. Těšíme se 

i na tradiční setkání s rodiči a dětmi -   Vánoční zpívání. Tato akce je plánovaná 

na 15. prosince. V minulých letech byla velmi úspěšná a oblíbená. Nyní, když 

se můžeme všichni volně setkávat, na tuto tradici navážeme. Těšíme se, že se 

zúčastníte a strávíme společně příjemně prožitý podvečer. 

 

 

          
 
 

Prožíváme školní rok poznamenaný válkou na Ukrajině, rostoucí inflací. Věřím, 

že i přes všechny nové obtíže znovu situaci zvládneme. Buďme k sobě 

ohleduplní, vstřícní, tolerantní. Užijme si svých blízkých, najděme si čas na své 

děti a na sebe, abychom prožili krásné svátky ve zdraví a v pohodě.  
 

Do nového roku Vám i dětem přeji mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.  
 

Úspěšný rok 2023, ve kterém se těším na spolupráci 

s Vámi. 

               Mgr. Pacherová, ředitelka školy 
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