
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN č. 40 
Základní školy a Mateřské školy v Dušejově 

I. pololetí šk. roku 2018-2019 

INFORMACE PRO RODIČE   

 

1) Vážení rodiče, 
na úvod mého poohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2018-2019 

bych vás chtěla jménem svým, jménem všech rodičů SRPDŠ a 

hlavně jménem žáků IX. třídy pozvat na 17. školní rodičovský ples, 

který se bude konat v pátek  15. 2. 2019. Děkuji všem rodičům za 

vynaložené úsilí s organizací plesu. 

           Školní rok jsme zahájili  s počtem žáků 92 v ZŠ. Počet žáků 

je stejný jako v loňském školním roce. Na plavecký výcvik pro žáky 

1. stupně jsme požádali MŠMT o finanční příspěvek  a dostali jsme 

částku 16.000,- Kč. Všichni účastníci plaveckého kurzu se 

zdokonalili v plaveckých dovednostech a zlepšili si svoji  fyzickou 

kondici. Novou zkušeností bylo přijetí dětí od dvou let do nově 

zrekonstruované a nyní už i dovybavené I. třídy mateřské školy. 

Prostředí školky je pěkně upravené i pracemi těch nejmenších 

školáčků.  Děkuji paní učitelkám za velkou péči o děti, pro které je 

první odloučení od maminky, rodičů, velkým krokem do neznáma.  

Děkuji i paní učitelkám II. třídy MŠ, kde v letošním školním roce 

byla této třídě povolena výjimka  od zřizovatele, a počet dětí 

v jedné třídě je 28. O zlepšení  podmínek pro vzdělávání starších 

dětí v MŠ jsme po návštěvě ČŠI ve škole a školce jednali s paní 

starostkou. Zpráva o inspekční kontrole bude na stránkách školy. 

Kalendářní rok jsme zakončili vánoční besídkou žáků ZŠ 

v sokolovně a vysoká částka na dobrovolném vstupném 5.031,- Kč je  

oceněním  práce žáků a paní učitelek a jednoho pana učitele. Za 

pěkná vystoupení  všem děkuji. Na pedagogické radě na konci ledna 

jsme hodnotili chování a prospěch žáků za 1. pololetí. Chování  



většiny žáků je velmi dobré, někteří by se měli polepšit v zásadách 

slušného chování.  Tento úkol je ale hlavně na rodičích. Prosím vás 

rodiče, abyste své děti pochválili za jejich práci ve škole v 1. 

pololetí. Největší pochvalu si zaslouží žáci 1. třídy. Školní 

povinnosti zvládají pod vedením  paní učitelky a pomoci rodičů 

velmi dobře . Chválím žáky, co vyvinuli velké úsilí k získání 

výborného a velmi dobrého  prospěchu. Žáci s prospěchem 

dostatečným a nedostatečným by se měli nad svým přístupem ke 

školní práci více zamyslet a uvědomit si, že s takovým prospěchem 

nebudou mít velký výběr budoucího povolání.  Žákům 9. ročníku 

bych přála úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a přijetí na školu, 

kterou si zvolí. Chtěla bych poděkovat žákům a rodičům za sběr 

starého papíru. Za prodej papíru jsme za 1. pololetí utržili částku 

2.604,- Kč a za tento výdělek děti shlédly vánoční program 

v sokolovně, kam jsme zvali i zájemce z řad občanů Dušejova a 

okolí. Tuto nabídku občané moc nevyužili, tak snad příště. 

Zakoupením drobných dárkových předmětů jste vy žáci a rodiče 

pomohli nemocným dětem. Nadaci Život dětem jsme zaslali 5.550,-

Kč a nadaci Sidus 1.700,- Kč. Velice si vážíme této dobročinné 

sbírky. Na závěr bych chtěla poděkovat vám rodičům za otevřený  

a pozitivní přístup při řešení školních záležitostí. Děkuji  

pedagogům a provozním zaměstnancům za dobrou spolupráci a i 

dále se budeme snažit vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro 

vaše děti.  

                                                                 Mgr. Marcela Krejčová                                                                                                                                     

 

2) Zájezd do Velké Británie 

V letošním školním roce se naší škole v termínu od 21. do 26. 

října podařil zorganizovat zájezd do Velké Británie, jehož 

náplní byla návštěva památek a různých zajímavých míst v Londýně 

a jeho okolí.  Žáci své nadšení pro takový výlet vyjadřovali již 

během příprav, které začaly několik měsíců před samotným 

uskutečněním na školním  hřišti a drakiádu. Žáci ŠD se také 

společně s ostatními žáky školy zúčastnili Dýňové slavnosti v 

sokolovně.  Pod vánoční stromeček žáci dostali spoustu dárečků, 

společně jsme si zazpívali koledy, pochutnali si na cukroví, které 

jim maminky nachystaly.                           V odpoledních hodinách 

je však nelehké sjednotit společné aktivity dětí, jako jsou 

procházky a tvoření, neboť vyučování žákům nekončí ve stejný čas, 

dále žáci odchází na kroužky, po skončení se někteří vrací zpět do 

ŠD, řada žáků nestejně odchází na autobusy, ostatní si v průběhu 

činnosti družiny odvádí rodiče. Proto je třeba s žáky pracovat 

převážně individuálně, to i pro velký věkový rozdíl mezi dětmi, což 

je velmi náročné na přípravu a organizaci činností. 

Převážně se žáci ve ŠD k sobě chovají velmi pěkně, vztahy 

mezi žáky jsou uspokojivé.  U jedinců je chování horší, což 

vyžaduje při tak vysokém počtu děti umístěných ve ŠD  maximální 

soustředěnost, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Pro zvýšený 

počet žáků jsou celkově velmi hluční.     

Snažím se o rozvoj jedince, učení se samostatnosti, slušného 

chování, k úklidu,  k opatrnému zacházení s hračkami a ke školnímu 

majetku. Utužuji vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi žáky a 

zaměstnanci školy.       

Vážení rodiče a milé děti přeji vám úspěšný nový rok 2019 a 

pevné zdraví.  

                                    vychovatelka ŠD Zdeňka Mikešová                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



povinnost. Odhlašujte se prosím na tel. Čísle 567272321, nebo na 

emailové adrese:  

zs.dusejov.jidelna@seznam.cz  

V pondělí a po státních svátcích (i když jsou třeba uprostřed 

týdne)  

se strava odhlašuje do 7.15 hod. Ostatní dny se odhlašujeme den 

předem do 14.30 hod.  

Pokud první den nepřítomnosti nestačíte dítě odhlásit, můžete si 

oběd i svačinky odnést domů ze školní jídelny a to v 

JÍDLONOSIČÍCH.  

Na závěr bych Vás rodiče chtěla poprosit, naučte jíst své děti 

pestrou stravu. Některé děti ve školičce nechtějí jíst pomazánky, 

omáčky, mnohé mají problém i s pečivem a odmítají jídlo ochutnat. 

Nám je to líto, protože v konečném důsledku tím trpí samotné dítě.  

                                        Za kolektiv kuchyně Hurdová Jana 

                                                                          
6) ŠKOLNÍ DRUŽINA  

V letošním školním roce navštěvuje družinu 34 žáků z první až 

osmé třídy, v jednom oddělení pod vedením jedné paní vychovatelky 

Zdeňky Mikešové. Od září do června děti plní úkoly podle ŠVP pro 

naši ŠD. Žáci rozvíjí tvořivost a jemnou i hrubou motoriku. 

Veškeré činnosti jsou zaměřené na plnění cílů pro dané vzdělávání a 

na bezpečnost dětí. Na společnou komunikaci a hlavně na častý 

pobyt venku, na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních 

obdobích.  

Komunitní kruh učí žáky naslouchat druhým a umět se správně 

vyjadřovat. Žáci v rámci výtvarných a rukodělných prací vyrábí 

spousty výrobků, které zdobí prostory ŠD i školy. Cílem  práce je 

snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň 

přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.   

I letos v říjnu  jsem pro žáky uspořádala tradiční opékání buřtíků  

uskutečněním akce. Kromě světoznámých míst jako je sídlo 

královny Alžběty II. Buckingham Palace, muzea voskových figurín 

Madame Tussauds nebo vyhlídkového kola London Eye, na žáky 

udělal velký dojem pobyt v rodinách, do kterých byli umístěni a 

s jejichž členy mohli každý večer procvičovat svoji znalost 

angličtiny. Ačkoliv bylo cestování i každodenní program značně 

náročné, žáci se vždy dokázali přizpůsobit a neztráceli nadšení. 

Celou dobu pobytu nám zpestřovalo až nezvykle příznivé a slunečné 

počasí. Jako učitelka a organizátorka zájezdu souhlasím s žáky a 

hodnotím celý průběh akce velmi pozitivně. Zejména mě těší, že 

jsme se nenechali odradit zdánlivými překážkami v organizaci a 

uskutečnění této akce. Ve škole jsme nyní zhotovili nástěnku plnou 

fotek a postřehů z výletu, kterou si můžete při vstupu do druhého 

patra kdykoliv prohlédnout. Nyní již ZŠ Dušejov patří mezi ne 

mnoho malých vesnických škol, které se zúčastnily poznávacího 

zájezdu do Velké Británie s ubytováním v anglických rodinách.  

                                                                    učitelka Hana Čejková                                                                                                                                        

3) Metodik prevence 
Metodik prevence má na starost minimální preventivní 

program. Cílem programu je vzdělávat žáky a výchovně na ně 

působit v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

K tomu přispívají i přednášky zaměřené na různé problémy, které 

metodik prevence zajišťuje.      

  Cílem je působit na žáky tak, aby si osvojili sociální dovednosti a 

formovalo se u nich zdravé sebevědomí.  

  Přála bych si, aby z žáků vyrostly zdravé a odolné osobnosti, 

které budou mít vlastní názor a díky tomu se budou umět 

rozhodnout, co je pro jejich osobnost dobré a  co by jim naopak 

mohlo uškodit. 

   V tomto školním roce proběhly přednášky: 

I. stupeň – Centrum pro rodinu Jihlava 1.-3. třída-  

program KOMUNIKACE 



 4. a 5. třída- program  NEZIŠTNOST                                                      

II. stupeň – žáci 9. třídy navštívili v listopadu Okresní soud v 

Jihlavě, kde se  zúčastnili jednání s obžalovaným za zpronevěru 

Další plány: 

-V únoru se žáci  8. a 9. třídy zúčastní přednášky v DKO „S hudbou 

proti drogám“ ,  Návštěva Okresního soudu pro žáky 8. třídy 

Dále jednám s policií České republiky, která pořádá preventivní 

programy primární prevence. 

Přislíbeny mám programy pro II. stupeň- INTERNET A PRÁVNÍ 

VĚDOMÍ. 

Doufám, že přednášky budou mít na žáky příznivý vliv a pomohou 

jim v rozhodování, které by mohlo ovlivnit jejich budoucí život. 

Helena Vrbická                                                                                                      

Návštěva Okresního soudu v Jihlavě 

Na začátku listopadu jsme se jeli podívat v rámci exkurze na 

Okresní soud do Jihlavy. Nejprve jsme prošli kontrolou a poté jsme 

se přesunuli do soudní síně.  

Obžalovaný XY byl souzen za zpronevěru, za což byl odsouzen na 

tři roky odnětí svobody. 

  Z celého soudního jednání jsme měli smíšené pocity, ale byla to 

pro nás nová a zajímavá zkušenost. 

                                                                       Žáci 9. třídy     

4) Mateřská škola 

Na jaře 2018, po dohodě se zřizovatelem OÚ Dušejov, 

začala rekonstrukce staré budovy mateřské školy, která byla 

dokončena v srpnu. Toto zařízení je uzpůsobeno pro děti od 2 let 

věku. Kapacita této mateřské školy je 15 dětí a jedná se o 

odloučené pracoviště stávající mateřské školy. Stávající mateřská 

škola se nachází v budově zdravotnického střediska s kapacitou 28 

dětí. 

     Do 1. třídy „koťat“ (odloučené pracoviště) nastoupilo v září 15 

dětí, z toho 7 dětí dvouletých. Učitelkám zde pomáhá s dětmi 

školní asistentka. Do 2. třídy „berušek“ (stávající MŠ) bylo přijato 

28 dětí, z toho 14 předškoláků. Tato třída má výjimku na počet 

dětí od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina s účinností od 

1.9.2018. Obě třídy pracují podle třídního vzdělávacího plánu, který 

je přizpůsoben i pro dvouleté děti. V září z naší mateřské školy 

nastoupilo do 1. třídy základní školy Dušejov celkem 10 dětí. 

     Celý půlrok nám utekl jako voda. Zatančili jsme si v rytmické 

šou, navštívili nás zvířátka s cirkusovým představením a maňáskové 

a loutkové divadlo. Byli jsme se vzdělávat v Městské knihovně v 

Jihlavě. Také nás přišli zkontrolovat čerti s Mikulášem a na závěr 

roku jsme s rodiči společně tvořili a dětí si pro rodiče připravily 

vánoční vystoupení. Vše se nám vydařilo a děti byly velmi šikovné. 

Před vánočními prázdninami k nám zavítal Ježíšek, kterému velmi 

děkujeme. Děti si u stromečku zazpívaly koledy a rozbalily 

dárečky. 

     Na závěr bych chtěla poděkovat především rodičům za jejich 

podporu a materiální pomoc. Dále bych chtěla poděkovat panu 

Klvaňovi za finanční dar na nákup hraček. 

                                      Hana Marková, vedoucí mateřské školy 

 
 

5) INFORMACE ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ  

Vážení rodiče, neustále se vyskytují nejasnosti kolem odhlašování 

stravy Vašich dětí, proto se k tomuto neustále ve svých článcích 

vracím. Jde zejména o rodiče dětí v mateřské školce. Jednoduché 

pravidlo zní: DÍTĚ NEJDE DO ŠKOLKY, JE POTŘEBA JE 

ODHLÁSIT ZE STRAVOVÁNÍ. Mnozí rodiče se domnívají, že jde 

o banalitu. Nejde. Vaše dítě má nárok na dotovanou stravu pouze 

je-li přítomno ve škole či školce a pouze PRVNÍ den nepřítomnosti. 

Ostatní dny NE. Stravu odhlašujte prosím přímo v JÍDELNĚ. 

Nespoléhejte se, že nahlásíte nepřítomnost dítěte u učitelek v 

„mateřince“ a ony nám tuto informaci předají. Není to jejich  


