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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
 
SLOVO ŘEDITELKY 
 
21.století našich dětí – počítače, mobily, drahé hračky a 
oblečení, blahobyt, rodina, pokojíček, klid, bezpečí……21.století 
například několik tisíc kilometrů na jihovýchod – bez rodičů, na 
nádraží nebo mezi odpadky, hlad, strach, úzkost a vážné, 
smutné dětské oči…..INDIE. 
 
Je dobře, že naše děti mají všechno. Jsou šťastné. Jsou? Mají 
všechno. Chtějí ale ještě víc a lepší. Žijí simulovaný život na 
obrazovce televize nebo počítače. A co reálný život? Hodnoty, 
vztahy v rodině, ve škole, s kamarády, vztah k věcem…..co 
jejich pocity? Jak se mají, co je trápí – víme to? My dospělí 
nemáme na nic čas, už ani na sebe navzájem, večer jsme 
unavení a jsme rádi, když je chvíli klid a možnost nabrat energii 
do dalšího dne. A tak ty dny ubíhají, čas letí, děti rostou…. 
Vzdělání a výchova v dnešní době globalizace nemůže být 
omezená jen na místní poměry. Děti jsou zvídavé a je dobře je 
v zájmu o svět podpořit. V rámci našeho školního vzdělávacího 
programu a jeho výchovy k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech i multikulturní výchovy jsem navázala se 
souhlasem Šrí Brahmama, prezidenta a zakladatele ašramu 
Ramany Maharišiho spolupráci s Domovem a školou pro sirotky 
v Tadpatri v jižní Indii ve státě Andhra Pradesh. Domov je pro 
sirotky, kteří žili v neuvěřitelných podmínkách a díky adopci na 
dálku (sponzorování – každé dítě má svého sponzora) můžou 
mít slušný život. Z peněz, které jim lidé posílají, je dítěti 
hrazeno ubytování, strava, oblečení, hygienické potřeby, školní 
uniforma, učebnice, školní pomůcky, hračky, základní zdravotní 

péče (i preventivní) a další potřeby dítěte a příspěvek na plat 
učitelky a vychovatelky. Využili jsme výhody internetu a do 
jejich školy jsme se společně podívali. Porovnali jsme, co máme 
společné a co je úplně jiné, než u nás doma. Děti mě velmi 
příjemně překvapily svojí reakcí, těší se, až do Indie napíší 
dopis, samozřejmě v angličtině, nakreslí obrázky a pošlou 
případně hračku, se kterou si již nehrají a někomu jinému udělá 
radost. Vedly docela zajímavou debatu a přišly na to, že se 
vlastně mají velmi dobře, že jim nic nechybí. A divily se, že 
indické děti vypadají tak spokojeně a šťastně. Věřím, že tato 
spolupráce obohatí obě strany a naše děti si ponesou do života i 
úžasný pocit z toho někomu pomoct a udělat mu radost. 
 
Také mám v Tadpatri dítě. A je určitě ještě hodně lidí, kteří si 
myslí, že když přidají svou kapku do oceánu, může to mít 
smysl. 
 

Eva Chourová 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 
Dne 1. září 2009 byl zahájen nový školní rok 2009/2010. 
Významný den to byl zvláště pro šest nových prvňáků. Ti 
pochopitelně přišli ještě v doprovodu rodičů, ale pak už budou 
muset čelit všemu sami. Tedy ne tak úplně, učitelé i starší děti 
jim se vším pomůžou. Celkem jsme letos uvítali 23 žáků: 
6 prvňáků, 3 druháky, 7 třeťáků, 6 čtvrťáků a 1 páťáka. 
 
Veronika Gottwaldová  Michael Janeček 

  



Radka Míková    Tereza Wachtelová 

  
 
Šimon Zamazal   Patrik Zeman 

  
 
 
REKONSTRUKCE ZŠ 

Koncem školního roku a během prázdnin proběhla na naší škole 
rekonstrukce sociálního zařízení, úklidové místnosti a dvorku, 
o jejíž přípravě jsme vás už dříve informovali. Cílem bylo 
vyhovět přísným požadavkům hygienických norem a zkulturnit 
prostředí, ve kterém se naši žáci denně pohybují. Domníváme 
se, že se oba cíle podařilo splnit na výbornou. Toalety a 
úklidová místnost mají nyní odpovídající úroveň a dvorek bude 
konečně možné využít k relaxačním aktivitám o přestávce, 
případně při hodinách výtvarné výchovy. 

Rádi bychom i touto formou poděkovali panu starostovi, bez 
jehož obětavé snahy bychom nestihli Krajské hygienické stanici 
ve Vyškově vyhovět ve stanovené lhůtě. 

NOVINKY V ZŠ 
 
Letošní školní rok je bohatý na novinky. Kromě navázání 
přátelského kontaktu s indickou školou v Tadpatri, o níž se 
zmiňuje paní ředitelka v úvodním slově, je toho ještě dost. 
Vezmeme-li to od výuky, přibyl nový předmět Práce na 
počítači, ve kterém se žáci naučí základní dovednosti pro 
ovládání PC. Další letošní novinkou je, že se žáci 3. ročníku 
začínají učit z nových učebnic, jež jsou v souladu s tzv. 
Rámcovým vzdělávacím programem. 
 
Ve družině jsme odstartovali projekt „Rok stromu“, celoroční 
zájmovou činnost, která má reflektovat charakter daného 
měsíce: tzn. především výtvarné práce, tematická četba, 
povídání o pranostikách aj. Navíc jsme pro každý kalendářní 
měsíc vymysleli zvláštní téma, např. „září – měsíc soutěží“, 
které bude také určovat náplň práce v ŠD. Témata dalších 
měsíců: říjen – tvořivost, listopad – myšlení, prosinec – 
přátelství, leden – umění, únor – zdraví, březen – bezpečnost, 
duben – knihy a filmy, květen – ekologie, červen – sport a hry. 
Mimo uvedené se zvlášť věnujeme dopravní výchově. Družina 
má nově na žádost rodičů prodloužený provoz do 15.30. 
 
Samozřejmě ani letos nebudou chybět zájmové kroužky: 
sportovní (p.uč. Zdeněk Pytela), angličtina pro 1. a 2. ročník a 
doučování ČJ (oba v rámci v ŠD pod vedením p.uč. Tomáše 
Havlíčka). ZUŠ v Ivanovicích zajistí výuku na hudební nástroj a 
hudební nauku (p.uč. Lukáš Krejsa a p.uč. Jana Krejsová) a 
stejně jako loni proběhne výuka náboženství (Miluše Hladká). 
 
O všech novinkách si můžete přečíst také na našem školním 
webu (www.zs.hostice-heroltice.cz), který počátkem září doznal 
několik změn. K nejzásadnější patří možnost komentovat 
články. Dále jsme přidali stránku s našimi bývalými žáky, 
charakteristiku ZŠ, organizaci aktuálního školního roku a 
množství fotografií. Doufáme, že se vám změny budou líbit a 
budete školní web rádi navštěvovat. 


