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80 LET 

MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V NIVNICI

1935 - 2015

SBORNÍK

115 LET 

NÁRODNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO 

A TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO

1900 - 2015

 „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, 

a cokoliv se tam koná, všech se týče.“

Jan Amos Komenský
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Čas neúprosně běží a opět si připomínáme dvě významná výročí nivnické školy. 
V září 2015 uplyne 80 let od otevření Měšťanské školy v Nivnici, tedy tzv. „horní školy“, 
a 115 let od otevření Národní školy J. A. Komenského a Tomáše ze Štítného, tedy tzv. 
„dolní školy“.

Za ta léta se ve škole vystřídaly stovky zaměstnanců, tisíce žáků, kteří zde nabyli 
vědomosti a dovednosti potřebné pro život, a jistě jim zůstaly spousty vzpomínek na 
školní léta.

Škola vlastně nestárne. Stárnou jen budovy a bohužel i ti, kteří zde pracovali a pracují. 
Ale věk žáků zůstává stále stejný. Škola je tedy věčně mladá díky svým žákům.

Nivnická škola nese jméno našeho slavného rodáka, Jana Amose Komenského. 
Neustále si připomínáme jeho odkaz. Komenského myšlenky a zásady, týkající se 
školství, jsou stále aktuální, na jeho principech je založen i náš školní vzdělávací program. 
Je na učitelích a rodičích, aby je důsledně uplatňovali při výchově a vzdělávání dětí, 
aby to byla opravdu „škola hrou, brána jazyků otevřená, dílna lidskosti a moudrosti“.

Mgr. Josef Talaš, ředitel školy

Základní informace o škole

Název a adresa školy: 
Základní škola a mateřská škola Jana Amose Komenského Nivnice, 
Komenského 101, 687 51 Nivnice

Kontakt: 1. stupeň tel. 572 693 225
  2. stupeň tel. 572 693 226
                  Email: zsnivnice@zsnivnice.cz
                  Web: www.zsnivnice.cz

Zřizovatel: Obec Nivnice
Ředitel školy: Mgr. Josef Talaš
Zástupce ředitele: Mgr. Hana Ševčíková
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1. tř. – Mgr. Karla Berecka
2. A – Mgr. Ivana Karlíková
2. B – Mgr. Marcela Bochinová
3. tř. – Mgr. Jitka Jančová
4. A – Mgr. Jana Martináková
4. B – Mgr. Jarmila Basariková

5. tř. – Mgr. Jana Formánková
6. tř. – Mgr. Jitka Miklášová
7. tř. – Ing. Věra Kročová
8. A – Mgr. Iva Slámová
8. B – Mgr. Rostislav Mančík
9. tř. – Mgr. Yveta Michalcová

Další vyučující
Mgr. Eva Hromčíková
Mgr. Zdeňka Křížová
Mgr. Renata Charvátová
Mgr. Michal Sláma
Mgr. Monika Varmužová
Mgr. Irena Mahdalová
Mgr. Lenka Miškarová

Školní družina
Mgr. Jana Solníková
Mgr. Lenka Miškarová

Mateřská škola
Marie Beníčková – zástupce ředitele pro MŠ
Berta Bačíková
Bc. Gabriela Beníčková
Mgr. Hana Damborská
Jaroslava Mahdalová
Kateřina Martináková
Jana Polanská
Mgr. Marie Vaculová

Třídní učitelé

Zahájení školního rokuZahájení školního roku
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1. Hlavní cíle

• bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
• maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
• otevřenost

2. Směřujeme

• k tomu, aby děti chodily do školy rády
• dáváme prostor k diskusi, vítáme žákovské a rodičovské fórum
• účastníme se vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží
• realizujeme projekty
• modernizujeme pojetí výuky
• učíme se navzájem
• diferencujeme, ale i integrujeme
• vzděláváme se
• publikujeme v regionálním tisku
• ověřujeme v praxi…

Spolupracujeme 
• s rodiči
• se zřizovatelem 
• se školskými poradenskými pracovišti
• se sociálním odborem
• s dětskými lékaři a psychology
• s obecní knihovnou
• s významnými podniky v regionu
• s významnými osobnostmi a odborníky
• se zdejšími spolky a organizacemi
• se zajímavými pracovišti
• s dalšími školami 

Mgr. Iva Slámová
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3. Školní vzdělávací program

Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vyučujeme od 
1. 9. 2007, od 1. 9. 2013 byl ŠVP upraven dodatkem. Vychází z myšlenek 
J. A. Komenského, z jeho pedagogického optimismu a pedagogického humanismu. 
Má několik částí, obsahuje identifikační údaje, charakteristiku školy, charakteristiku 
ŠVP, učební plán, učební osnovy, hodnocení žáků a autoevaluaci školy.

Mgr. Hana Ševčíková

4. Výuka cizích jazyků

Od třetího ročníku probíhá výuka anglického jazyka a od sedmého ročníku je zaveden 
druhý cizí jazyk – němčina nebo ruština, podle výběru žáků a jejich rodičů. Žáci prvního 
a druhého ročníku se mohou přihlásit do nepovinné angličtiny, kde se vzdělávají 
formou her, kreslení obrázků a zpívání písniček. Mezi povinně volitelné předměty patří 
konverzace v anglickém jazyce, kde se soustřeďujeme nejen na nácvik konverzace 
v běžných situacích denního života, ale seznamujeme se také s reáliemi týkajícími 
se života v anglicky mluvících zemích. Na druhém stupni naší školy probíhá výuka 
v jazykové učebně. Každý žák má k dispozici sluchátka s mikrofonem, což umožňuje 
zlepšit kvalitu poslechů rodilých mluvčích nahraných na CD nebo na videu. Výbornou 
pomůckou jsou interaktivní tabule, které umožňují zajímavou prezentaci učiva a široké 
využití internetu. K prohloubení zájmu o cizí jazyky slouží také pravidelné návštěvy 
vánoční Vídně a pro zájemce zájezdy do Londýna.

Mgr. Eva Hromčíková

ý j y

Jazyková učebnaJazyková učebna
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5. Zájmová činnost

Školní časopis
Již řadu let doprovází v mnoha podobách život školy i školní časopis. V současné době 
nese název ČAPROŠ (Časopis nejen pro školu). Tvůrci časopisu se snaží o zachycení 
atmosféry ve škole, přináší zajímavé informace, pobavení. Přínosem jejich práce je 
i vzájemná komunikace, spolupráce, kreativita a odvaha vyjádřit svůj názor.

Divadelní kroužek
Ve školních lavicích se rodí nepředvídatelné, mnohdy komické scénky. Proto jsme 
využili hereckého potenciálu našich „herců“ a založili divadelní kroužek. Někteří z nich 
se již objevili na prknech, která znamenají svět. 

Mgr. Renata Charvátová
Volejbal
Volejbal má v Nivnici i na naší škole dlouholetou tradici. Žáci 2. stupně hrají okresní 
či krajský přebor a pravidelně získávají vavříny v různých soutěžích. Díky projektu 
Barevný minivolejbal zkoušejí své první volejbalové krůčky i děti z 1. – 5. tříd. Členskou 
základnu tvoří asi 60 žáků. 

Country
Country kroužek pro děti vznikl v roce 2000, prošla jím asi stovka dětí, nyní jsou 
rozděleny na nejmenší (20 děvčátek + 1 chlapec), střední (8 dívek) a 6 slečen ve věku 
14 – 17 let, které pamatují úplné začátky kroužku a dnes sklízejí úspěchy hlavně díky 
své píli a tvůrčí fantazii při cloggingu.

Mgr. Ivana Karlíková

CountryCountry
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Punťaklub
Zájmový kroužek věnující se 
výchově a výcviku psů vznikl 
před osmi lety. Zaměřuje se 
především na agility, ale skýtá 
možnost vyzkoušet i další psí 
sporty, např. dogtrekking, 
caniscross či obedience. 
Pro členy jsou pořádány 
výcvikové dny, soustředění 
či klubové přebory. Malí 
závodníci jsou v soutěžích 
agility velmi úspěšní.

Mgr. Lenka Miškarová

Pěvecký sbor
Pěvecký sbor školy zkouší spíše nárazově a vystupuje jen na konkrétních akcích. 
Pravidelně účinkuje při vánočním koledování ve škole i pro veřejnost v Besedě.  Velmi 
úspěšné a záslužné bylo uspořádání koncertu pro Haiti s výtěžkem přes 10 000,- Kč. 
  Mgr. Rostislav Mančík

PunťaklubPunťaklub

Školní sborŠkolní sbor
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Debrujáři
Debrujáři jsou děti, které mají aktivní zájem o vědu a techniku. Formou zábavných 
pokusů s jednoduchými pomůckami se snaží vlastníma rukama objevovat zákonitosti 
různých jevů fyziky a chemie. Náplní kroužku či volitelného předmětu je tvořivé 
experimentování, při kterém se debrujáři nejen pobaví, ale také nenásilně rozvíjejí 
svou zvídavost, schopnost důkladně pozorovat dění, učí se improvizovat a získávají 
manuální zručnost.

Ing. Věra Kročová

Zájmová činnost - spolupracujeme

Uhrovo dechové kvarteto
Hudební škola UDK spolupracuje se ZŠ Nivnice již od roku 1996. Pravidelně pořádá 
pro veřejnost vánoční a jarní koncerty v Besedě i Charitním domě. Na obecním úřadě 
každoročně hudebně doprovází vítání občánků a slavnostní rozloučení se žáky 
devátých tříd. Doposud prošlo výukou 288 dětí.

Marie Uhrová

Nivnička
Nivnička vznikla v roce 1992 a od počátku byla a dodnes je úzce svázána s nivnickou 
základní školou. Malučká nivnička, Malá nivnička, Muzikaša (dětská cimbálová muzika) 
i „dospělácká“ Nivnička se zde schází a nacvičuje na svá vystoupení. K největším 
úspěchům patří vystoupení v Národním divadle v Praze, postup Malučké nivničky na 

Marie Uhrová

Vystoupení flétnistůVystoupení flétnistů
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Celostátní přehlídku dětských folklorních souborů do Jihlavy a dvojnásobné udělení 
laureáta Strážnice. K tomu je nutno připočíst mnoho vyhraných pěveckých soutěží, 
deset natočených hudebních a dokumentárních pořadů pro Českou televizi a TV 
Noe, třináct natočených dílů pro seriál Sedmihlásky TV Noe. Nejdůležitější ale je, že se 
podařilo, aby lidovou kulturu krajiny Komenského předávaly svým dětem jejich rodiče. 
  Mgr. Vlastimil Ondra, Mgr. Gabriela Vávrová

TJ Nivnice
Školní děti sportují v rámci TJ v několika sportovních kroužcích, navštěvují fotbal, stolní 
tenis, volejbal, oddíl zápasu a  ASPV. Škola využívá v zimních měsících sportovní halu 
k výuce tělocviku žáků druhého stupně.

Jarmila Krchňáčková

Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě
Úzká spolupráce mezi DDM Uherský Brod a ZŠ Nivnice začala v roce 2009, kdy 
DDM v prostorách školy nabídl několik zájmových činností, a to kroužek hry na 
kytaru, šachový a výtvarný kroužek a divadélko Zahrajme si pro radost. Postupem 
času se nabídka různě měnila podle toho, co děti zaujalo, přibylo např. stepování. 

Cvičení s dětmiCvičení s dětmi
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Jako osvědčená a velmi populární se ukázala výuka hry na kytaru, která má co do 
počtu účastníků stoupající tendenci, letos čítá již 43 dětí. Nedávno začal pracovat také 
keramický kroužek.

Bc. Jakub Smítal, Mgr. Radka Benešová

6. Logopedická péče

Náprava vad výslovnosti hlásek probíhá na naší škole už 26 let. Zpočátku byla 
určena jen dětem školního věku, později se rozšířila i na děti věku předškolního, kde 
je náprava vad výslovnosti nejdůležitější a nejúčinnější. Děti dochází na logopedická 
cvičení v doprovodu rodiče jednou týdně, starší děti mohou docházet i samy 
po vyučování.  Úspěšnost logopedické péče je však podmíněna každodenním 
domácím cvičením s rodiči. Důsledná práce rodičů zabrání pozdějším problémům, 
zejména v českém jazyce.

Mgr. Jitka Jančová

Kroužek keramikyKroužek keramiky
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7. Reedukační péče

Naše škola nabízí možnost integrace žáků s výukovými i výchovnými specifickými 
potřebami. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních plánů a jsou integrováni
v běžných třídách. Na prvním stupni je k nim navíc individuálně přistupováno 
i v dyslektickém kroužku, kde si procvičují slovní zásobu, pravolevou a prostorovou 
orientaci, zrakovou a sluchovou percepci, orientaci v čase, rozvíjí motoriku a techniku 
čtení. U žáků obou stupňů se zaměřujeme na postupný rozvoj, zlepšování úrovně 
porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Vysoké 
nároky jsou samozřejmě kladeny na spolupráci s rodiči a pravidelnou domácí 
přípravu. V současnosti integrujeme 9 zdravotně postižených a 13 zdravotně 
znevýhodněných žáků.

Mgr. Karla Berecka, Mgr. Iva Slámová

Týden čteníTýden čtení
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OsvětimOsvětim

LondýnLondýn
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S Jarmilou Kratochvílovou 2009S Jarmilou Kratochvílovou 2009

S Šárkou Kašpárkovou OVOV 2014S Šárkou Kašpárkovou OVOV 2014
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Barevný týdenBarevný týden

Hry a klamyHry a klamy
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Výprava na medvědí česnekVýprava na medvědí česnek

Projekt v SPŠ a OAProjekt v SPŠ a OA
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8. Pravidelné akce a projekty

• Adopce na dálku - naše škola adoptovala devítiletého chlapce z Konakry v Guinei
• Sběr papíru - za utržené peníze jsme poslali dárky adoptovanému chlapci
• Sběr kaštanů - výtěžek z této akce nám umožnil koupit včelí úl, kozu a ovce 

a poslat je potřebným do Afriky
• Slavnost slabikáře v 1. ročníku 
• Pasování na čtenáře v místní knihovně
• Noční filmová škola pro žáky 5. ročníku
• Halloween ve škole
• Vánoční hvězda - výtěžek akce putuje na dětské onkologické oddělení v Olomouci
• Mikuláš
• Vánoční tvoření a tvoření ke Dni matek s DDM Uh. Brod
• Vánoční jarmárek - výtěžek akce zajistil adoptovanému chlapci další rok vzdělávání
• Sněhuláci pro Afriku
• Dopravní výchova na dopravním hřišti v Uh. Brodě
• Adopce a sponzorství vybraných živočichů v ZOO Lešná
• Dárky pro děti z DD v Bojkovicích
• Česneková výprava
• Den Země

Sněhuláci pro AfrikuSněhuláci pro Afriku
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• Barevný týden
• Den čarodějnic
• Projekt Celé Česko čte dětem
• Projekt Čtení pomáhá
• Exkurze do Kovosteelu ve Starém Městě
• Návštěva provozu v Linei
• Naučné programy pro žáky v Hi - Tech centru SPŠOA v areálu Slováckých strojíren
• Prohlídky Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
• Vlastivědná exkurze 4. a 5. tříd do Brna – kasematy na Špilberku, hvězdárna 

a Anthropos
• Interaktivní výstavy Učíme se hrou v Popovicích
• Vzdělávací exkurze v ZOO Lešná
• Dotované jednodenní lyžařské zájezdy na Kyčerku
• Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice
• Několikadenní prohlídka Prahy žáky 9. ročníku
• Jazykové zájezdy do Londýna a Vídně
• Exkurze do koncentračního tábora Osvětim
• Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku
• Pro zájemce lyžování v Rakousku
• Dotované několikadenní výukové programy v rámci projektů Evropské unie

 Mgr. Jarmila Basariková, Mgr. Jana Formánková

Žáci 9. ročníku v PrazeŽáci 9. ročníku v Praze
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9. Olympiády a soutěže

Pravidelně se účastníme olympiád v matematice, fyzice, zeměpise, v jazyce českém 
a anglickém, soutěží v sudoku, Pythagoriády, Matematického a Přírodovědného 
klokana, Archimediády, Bobříka informatiky, soutěží Finanční gramotnost, Sapere - 
vědět, jak žít, Eurorebusu, literárních soutěží, k nejznámějším patří Píšu povídky, píšu 
básně…či Komenský a my. Mezi nejvýznamnější úspěchy poslední doby patří:

• vítězství v krajském kole Eurorebusu, kde nás reprezentovali Vojtěch Skyba, 
Štěpán Matěk a Antonie Aubrechtová, kteří postoupili do celostátního finále, kde 
se umístili na třetím místě

• celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebus se v soutěži jednotlivců zúčastnila 
Magdaléna Karlíková, která postoupila do soutěže z pátého místa v kraji 

• v okresním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít obsadilo družstvo žáků ve složení 
Veronika Hanáčková, Adéla Kovaříková a Štěpán Matěk první místo a postoupilo do 
krajského kola, kde opět zvítězilo, v celostátním kole pak žáci skončili na osmém místě

• Dominika Vykydalová obsadila v okresním kole zeměpisné olympiády první 
místo a v kole krajském pak místo sedmé

• druhé místo Vojtěcha Ondry v soutěži Píšu povídky, píšu básně… 
• vítězství Natálie Výmolové a druhé místo Moniky Viceníkové v literární soutěži 

s Jiřím Žáčkem Utíkej, rychle utíkej
• první a druhé místo Magdalény Karlíkové a druhé místo Jiřího Zdražila 

v okresních kolech matematické olympiády 
• vítězství Josefa Mičky a třetí místa Stanislava Bartoše a Jiřího Zdražila v okresních 

kolech fyzikální olympiády a jejich úspěšná účast v krajském kole 

Mgr. Jana Martináková, Mgr. Jitka Miklášová, Mgr. Zdeňka Křížová, Ing. Věra Kročová

Srovnávací testy Stonožka
Pravidelně pořádáme pro zájemce z řad žáků 8. ročníku ve spolupráci se společností 
Scio srovnávací zkoušky zaměřené na úroveň znalostí z českého jazyka, matematiky, 
obecných studijních předpokladů a nově i z anglického jazyka. Pravidelně jsou 
výsledky našich žáků v těchto testech nadprůměrné, několikrát jsme se již objevili 
mezi 20 % nejúspěšnějších škol. Naši žáci získali v testech i osobní ohodnocení 
nejlepších výsledků v rámci Zlínského kraje. 

Mgr. Iva Slámová
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SudokuSudoku

Matematické úspěchyMatematické úspěchy
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Projekt Nivnický oříšek
Cílem projektu je motivovat a podporovat děti k aktivní, cílevědomé činnosti, ale také 
ukazovat veřejnosti, že Nivnice má úspěšné a šikovné děti. Od roku 2008 získalo ocenění 
83 žáků. Mezi oceněnými jsou nadané děti, které v daném školním roce uskutečnily 
v různých oborech něco výjimečného. Mohou to být úspěchy v olympiádách, 
vědomostních či literárních soutěžích, ale i počiny sportovní nebo hudební. Ocenění je 
slavnostně předáváno představiteli obce a školy. 

Mgr. Iva Slámová
Přírodovědný koutek
V budově druhého stupně 
máme zřízen přírodovědný 
koutek. Vybraní žáci se 
zájmem o přírodu zde pečují 
o skupinu želv nádherných 
a také o rybičky v akváriu. 
Kromě těchto živých zástupců 
živočišné říše zde můžeme 
zhlédnout i vycpané ptactvo, 
makety živočišných srdcí či 
další zajímavé exempláře. 

Mgr. Jitka Miklášová

10. Preventivní činnost

Škola má jako základní nástroje prevence vytvořen minimální preventivní program 
a program proti šikanování. Chceme vychovat děti, které si umí vážit svého zdraví, umí 
si zorganizovat svůj volný čas a dobře zvládají sociální dovednosti. Nedílnou součástí 
programu je prohlubování komunikačních schopností žáků, posilování jejich zdravého 
sebevědomí, vzájemné úcty, hledání konstruktivního řešení konfliktů a překonávání 
překážek. Důraz klademe na potlačování agresivity, vandalství a šikany, prevenci proti 
kouření a alkoholismu. Součástí preventivní práce je činnost žákovské rady. Každá 
třída 2. stupně je v ní zastoupena dvěma zástupci, kteří se schází, diskutují o situaci 
ve škole, o problémech, které je trápí. Přenášejí sem podněty ze svých tříd a zpětně 
svým spolužákům podávají informace o všem, co se jich týká. Žáci jsou vedeni 
k odpovědnosti za své jednání a k tomu, aby nemysleli jen na sebe.

Mgr. Yveta Michalcová

Koutek živé přírodyKoutek živé přírody
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11. Sport

Pravidelné sportovní soutěže 1. stupně
• Halová a venkovní okresní atletická olympiáda 1. stupně v Uh. Hradišti
• Preventan Cup – turnaj ve vybíjené v Bojkovicích
• McDonald´s Cup – turnaj ve fotbale
• Kinderiáda – atletická soutěž žáků 1. stupně ZŠ
• Štafetový pohár – běžecký závod škol jako součást projektu Atletika do škol
• Atletická soutěž O pohár starosty města Uh. Brodu
• Plavecké závody v Delfínu

V posledních letech stojí za zmínku postup Nivnice do celorepublikového finále 
Kinderiády. Také v 1. ročníku Štafetového poháru jsme byli blízko finále, nakonec si 
žáci odváželi z krajského kola stříbrné medaile. 

Mgr. Irena Mahdalová

Barevný volejbalBarevný volejbal
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Sport na 2. stupni
Naše škola je už mnoho let členem Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK). 
Z tohoto důvodu vzniklo sportovní centrum, které sdružuje žáky převážně 2. stupně 
ZŠ, kteří se mimo tělesnou výchovu aktivně účastní sportovních soutěží pro základní 
školy. Máme několik stálých projektů, jako jsou mezitřídní závody v atletice nebo 
mezitřídní florbalový turnaj. Celá škola se účastní projektu Česko se hýbe – Sazka 
Olympijský víceboj. Pravidelně pořádáme lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a nově 
pro zájemce rozšiřující lyžařský kurz v Alpách.

Sportovně patří naše škola mezi tři nejúspěšnější v okrese. Nejvýznamnější úspěchy:
• ATLETIKA - Pohár rozhlasu – z okresních kol pravidelně postupujeme do kol 

krajských, ze kterých se nám podařilo probojovat se třikrát mezi osm nejlepších 
škol České republiky. V roce 2013 jsme v konkurenci sportovních škol obsadili 
v Litomyšli 5. místo v ČR.

Republikové fináleRepublikové finále
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• Atletický čtyřboj – v krajském finále jsme několikrát zvítězili v kategorii mladší 
žáci a v kategorii starší žáci a žákyně jsme obsadili 2. a 3. místo. 

• O pohár starosty města UH, atletický čtyřboj – od vzniku této soutěže pravidelně 
obsazujeme medailové pozice a patříme k nejúspěšnějším školám.

• Republikové finále ČASPV v atletickém čtyřboji – od roku 2004 naši žáci 
reprezentují Zlínský kraj a kromě roku 2011 a 2013, kdy obsadili 2. místo, vždy 
byli přeborníky ČR. K tomuto úspěchu našim atletům přála i Jarmila Kratochvílová 
nebo Dana Zátopková. 

Přeborníci republiky ve čtyřboji 2013Přeborníci republiky ve čtyřboji 2013
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• FLORBAL - Největšího úspěchu žáci dosáhli v roce 2012, kdy v celorepublikové 
soutěži O pohár ministra školství zvítězili v krajském finále a mezi deseti 
nejlepšími celky z Moravy jsme obsadili 5. místo. Dále se účastníme Orion florbal 
cupu, kde patříme mezi čtyři školy, které se pravidelně kvalifikují do okresního 
finále.

• FOTBAL - V roce 2014 jsme dokázali postoupit do okresního finále v sálové 
kopané a minifotbalu, kde jsme obsadili 3. místo. Dále se účastníme 
celorepublikových soutěží Coca-cola Cup a McDonald´s Cup.

• VOLEJBAL - Umisťujeme se vždy na předních místech jak v kategorii chlapců, tak 
děvčat. V letech 2010 a 2015 se dívky staly vítězkami okresu a v roce 2010 i kraje. 
V tomto sportu máme odchovance, kteří hrají extraligu a jsou reprezentanty ČR 
v mládežnických kategoriích: Kateřinu Slámovou a Adama Viceníka.

Mgr. Michal Sláma

Vítězové okresu UH 2014Vítězové okresu UH 2014
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12. Školní družina

V současné době naši školní družinu navštěvuje 48 dětí z 1. – 3. třídy. Ve školní 
družině probíhá pravidelná projektová práce zahrnující činnosti ze všech výchovných 
a vzdělávacích oblastí. V průběhu roku hrajeme hry, které rozvíjejí slovní zásobu,  
logické a postřehové hry, luštíme tajenky a křížovky. Mezi akce, které se dětem 
hluboce vryly do paměti, patří přehlídka zpěváčků, soutěž Vtipálek, Družina má talent, 
bingo, soutěžní taneční odpoledne, pohádkový a hokejový týden, burza her, pečení 
a zdobení perníčků, zpívání s kytarovým kroužkem a tradiční pohádkový pátek, kdy 
děti relaxují u některého z animovaných příběhů. 

Mgr. Jana Solníková

13. Spolupráce se SRPŠ

Spolupráce se SRPŠ je na velmi dobré úrovni. Každoroční zisk ze školního plesu 
a příspěvků rodičů je věnován na různé kulturní a sportovní aktivity a na dopravu na 
tyto akce, např. divadelní představení, koncerty, filmová představení, výstavy, besedy, 
odměny pro žáky za úspěšnou účast v soutěžích, odměny a doprava na lyžařský 
výcvikový kurz, dopravné na soutěže, nákup knih do školní knihovny, příspěvek na 
výtvarné potřeby. 

Mgr. Hana Ševčíková

Šk. družinaŠk. družina
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14. Školní jídelna

Do nových prostor v přístavbě se školní jídelna přestěhovala v roce 1992. V současnosti 
se zde vaří pro 105 dětí mateřské školy, 243 žáků základní školy, 45 zaměstnanců a 50 
dalších strávníků. Přípravu stravy zajišťuje 5 pracovnic ZŠ, 1 pracovnice MŠ a vedoucí 
školní jídelny.  Přestože jídelní lístek musí být vytvářen s ohledem na platné předpisy pro 
školní stravování, dodržování finančních norem, receptur a spotřebního koše, vaří se ve 
školní kuchyni jak moderní 
jídla, tak krajové speciality. 
Zaměstnanci se pravidelně 
účastní vzdělávacích akcí 
týkajících se moderních 
trendů ve vaření a použití 
nových surovin. Pro zpes-
tření stravování jsou do 
školní jídelny zváni kuchaři, 
kteří předvádějí nové re-
cepty. Tyto akce vyvolávají 
u strávníků kladné ohlasy. 

Alena Šimčíková

15. Divadlo

Pro žáky 1. stupně je každoročně nabízeno předplatné nejmenšího diváka, které 
zahrnuje návštěvu čtyř představení Městského divadla Zlín. Počet předplatitelů se 
ustálil na 55, což je maximum vzhledem k počtu míst v autobuse. Většina z žáků, kteří 
začnou jezdit v 1. třídě, pokračuje až do třídy páté. Návštěva divadelních představení 
pro žáky 2. stupně ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti má na naší škole více 
než čtyřicetiletou tradici. Během těchto let zhlédlo na této dnes už velmi prestižní 
scéně jevištní provedení divadelních her asi 1400 žáků. Děti mají možnost seznámit 
se s různými dramatickými žánry, a to od tragédie, komedie a činohry až k muzikálu, 
upevňují si zásady společenského chování a rozšiřují své kulturní obzory. Na 
předplatné přispívá každoročně místní Nadace Dr. Kachníka a SRPŠ.  

Mgr. Irena Mahdalová, Mgr. Zdeňka Křížová

JídelnaJídelna
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LVK MartiňákLVK Martiňák

Vánoční koncert- DDM Uherský BrodVánoční koncert- DDM Uherský Brod

Loučení s žáky 9. ročníkuLoučení s žáky 9. ročníku



30

Sborník
80 let Měšťanské školy v Nivnici a 115 let Národní školy J. A. Komenského a Tomáše ze Štítného

Odpovědný redaktor: Mgr. Iva Slámová
Redakční rada: Mgr. Renata Charvátová, Mgr. Zdeňka Křížová, Mgr. Hana Ševčíková

Grafika a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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Vánoční  jarmarkVánoční  jarmark

Školní plesŠkolní ples

PrvoukaPrvouka


