
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE 
_________________________________________________________________ 
Na kopečku škola stojí,  
chodíme tam rádi do ní! 
Penál, tužka, svačina, 
učení nám začíná! 
Psaní, čtení, počítání, 
tělocvik a malování 
to je všechno, co nás baví, 
také klavír už nás zdraví. 
Holky, kluci jsme zas spolu! 
Letos užijem si školu! 
 
   Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se konalo 1. září 2020 v 8.00 hodin v I. třídě 
základní školy. Do školy nastoupilo 49 žáků: 8 + 14 + 9 + 5 + 13. Mateřskou školu navštěvuje 
51 dětí.  
Naši prvňáčci: 
 
1. Kašparová Adéla  

2. Bobišová Julie                

3. Frimlová Vanesa            

4. Menčík Michal              

5. Heroutová Denisa          

6. Štěpán Šimon                 

7. Jebavý Dominik             

8. Cvejn Jan          

 

Pedagogický sbor v ZŠ a MŠ: 

Ředitelka Iva Dernerová vyučuje 1. a 3. ročník, paní učitelka Kudláčková 2. ročník, paní 

učitelka Rejzková má 4. a 5. třídu. Anglický jazyk zde učí paní Hedvika Myhill. Vychovatelkou 

školní družiny je Jitka Jurášková. Ve škole pracuje i školní asistent, který je hrazený z projektu 

Šablony II. a je jím Pavla Mňuková. 

Ve školce je vedoucí učitelkou Olga Klárová. Další učitelky: Hana Pohlová, Stanislava Kopecká 

a Pavla Patzenhauer. Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo školního asistenta.  

 



Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy: 

zsms.cernikovice.webz.cz 

 

Projekty školy: 

Projekt EU Šablony I. byl ukončen k 31. 8. 2019. 

 
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2019 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ II“ a získala dotaci 
na projekt s názvem „ZŠ a MŠ Černíkovice – Šablony II“, s reg. č. 
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00012661“ v hodnotě 969 697,00 Kč. 
 
Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 budou realizovány tyto aktivity:  
 
1. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ 
2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
3. Projektový den ve škole 
4. Projektový den mimo školu 
5. Komunitně osvětová setkání 
 

STAVBA NOVÉ ŠKOLY 

Naše škola byla postavena v roce 1848. V budově se nachází škola a fara. Je to stará 
kamenná stavba, která už nevyhovuje současným požadavkům. Mezi hlavní problémy stavby 
patří chybějící bezbariérový přístup, nevyhovuje denní osvětlení, zdivo je vlhké, staré 
dřevěné stropy nevyhovují z hlediska statiky, budova má staticky nevyhovující krov a 
azbestové šablony na střeše, chybí tepelná izolace podlah a stěn. 

Paní starostka spolu se zastupitelstvem dlouho uvažovali o možnosti opravy staré budovy, 
ale nakonec se společně rozhodli pro výstavbu nové základní školy a tělocvičny včetně 
potřebného příslušenství a to ve standardu pasivní budovy.  I proto, že provozní náklady 
budou daleko nižší a to při vyšším užitném komfortu.  Navíc je možné provádět stavbu po 
jednotlivých etapách bez přerušení provozu stávající základní školy. Projekt bude 
spolufinancován Ministerstvem financí a obcí. 

V nové budově nalezneme: 3 třídy, PC učebnu, kabinet, sborovnu a ředitelnu, školní družinu, 
šatnu pro děti a učitele, učebnu pro výtvarnou činnost, příslušná sociální zařízení pro děti a 
učitele, úklidovou místnost, technickou místnost a později i tělocvičnu, která bude využita jak 
ZŠ, tak aktivitami občanů. 

 



 

 

úúpppppPaa19,ppp 

Pandemie onemocnění COVID-19 

 I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. 

Moc si přejeme, aby byl provoz školy zajištěn v maximálním možném rozsahu, a aby 
epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. Proto dodržujeme 
všechna hygienická nařízení a byli jsme nuceni zrušit plánované akce. V září jsme stihli jen 
jednu. 

3D promítání ve škole očima našich žáků 

Dne 15. 9. 2020 v naší škole proběhlo 3D promítání. Po příjemné loňské zkušenosti s filmem 
o podmořském světě jsme letos objednali film o dinosaurech. Přestože jde o naučné 
programy, děti filmům rozuměly a díky neokoukanému zážitku si i hodně zapamatovaly.  

Svoje poznatky žáci 4. a 5. ročníku zpracovali ve slohovém cvičení a výtvarné výchově. Krátké 
ukázky z vyprávění dětí si můžete přečíst i vy. 

,,Byl jsem na promítání 3D. Moc mě to bavilo, a to, co jsem viděl, minimálně týden 
nezapomenu….“ (Jakub Donát) 



,,Viděl jsem, jak tam na Zemi letí kometa. Přežilo to jen pár dinosaurů. Ale ti umřeli na něco 
jiného, např. na zimu nebo uhoření. Velmi se mi líbilo, jak se tam vylíhlo mládě T-rexe.“ (Petr 
Kerhart) 

,,Na promítání jsem se dozvěděl, že zhruba před 120 milióny let tu žili úchvatní tvorové, bylito 
dinosauři. Tento druh žil na planetě Zemi přes 170 miliónů let. Patřili k nim Artropodi, 
Megasauři, Argentinosaurus, Pterodaktyl, Gigantosaurus a tak dále. U konce jsem se 
dozvěděl, že k vyhynutí dinosaurů napomohla sopečná erupce a náraz meteoritu, stalo se to 
asi před 70 milióny let. Někteří dinosauři se přizpůsobili a můžeme je vidět v podobě ptáků, 
plazů a ryb.“ (Matěj Čihák) 

Přejeme šťastný nový školní rok 2020/2021! 

                                                                                                   Mgr. Iva Dernerová, ředitelka 


