
Dobrý den, ahoj, milí rodiče.  
 

     Jsem ráda, že jste si udělali čas na čtení mého 

medailonku. S některými se známe blíže, s jinými se 

stihneme při setkání v šatně MŠ jen v rychlosti 

pozdravit a ještě jsme neměli čas spolu prohodit pár 

slov. Proto si myslím, že teď s blížícím se jarem a 

zápisem do 1. ročníku je čas na to, abyste před 

nástupem vašich dětí do školy, poznali nás, náš kolektiv z 1. patra. 

Obzvlášť v dnešní podivné době, kdy o nějakém komunitním setkávání, o 

dni otevřených dveří nemůže být ani řeč.  

     Představovat osobně se snad nemusím, ale ráda bych Vám představila 

svou práci. Abych mohla sedět v naší krásné ředitelně, musela jsem ujít 

opravdu dlouhou cestu ve svém profesním životě. Po gymnáziu 

v Uherském Hradišti  jsem nastoupila studium PdF MU Brno obor 

Učitelství 1. st. ZŠ, jehož denní studium jsem po 3. ročníku ukončila a 

přešla na studium dálkové. To proto, že jsem se přestěhovala do Lovčic, 

abych ve svých 24 letech začala učit a znovu otvírat školu v Lovčicích. Po 

složení státní zkoušky jsem se vrhla na celoživotní vzdělávání – tříleté 

studium speciální pedagogiky obor Logopedie a surdopedie. Tak nějak šel 

čas, provdala jsem se, povila dvě děti a v r. 2004 jsem se vrátila zpět do 

školy. O rok později jsme se s tehdejším panem starostou Roštínským 

vrhli na zřízení samostatného ředitelství ZŠ a MŠ, Lovčice (do té doby 

jsme byli odloučeným pracoviště ZŠ Nechvalín). 

     Následoval konkurz na pozici ředitelka školy, po jmenování do funkce 

nastalo období dalšího studia. Roční studium managmentu a 

v souvislosti se zavedením rámcových vzdělávacích programů namísto 

učebních osnov, jsem si ještě prošla jeden a půlročnímu studiem 

Koordinátor školního vzdělávacího programu.  To všechno mě teoreticky 

i úředně s razítkem dostalo až sem, na tuto židli. V roce 2013  se nám díky 

velkému počtu žáků podařilo  rozšířit školu o další třídu – 5. ročník a 

v současnosti tedy můžeme vašim dětem poskytnout vzdělávání po celý  

1. stupeň ZŠ. 

     Jak jsem se před chvíli zmiňovala o studiu koordinátora ŠVP, myslím 

si, že to je velmi důležitá informace, u níž se musím zastavit, říci vám, co 

vašim dětem můžeme díky ŠVP nabídnout. ŠVP se opírá o RVP, teda 

jakýsi rámec vzdělání, které každý žák má získat ve škole. Ale právě 

jednotlivé školy mají možnost si svůj ŠVP ušít na míru. Když jsme ho 

před lety sepisovali, vycházeli jsme z toho, co je nám vlastní, co je vlastní 

této malé vesnické škole, jejímu okolí, vesnici, co je podle našeho názoru 

důležité. A proto jsme si ho pojmenovali „Tradice, ekologie, otevřenost“, 

což jsou tři hlavní pilíře vedle učení žáky číst, psát, počítat, mluvit 

anglicky, poznávat přírodu, svou vlast, zemi… Snažíme se o udržení 

tradic, návrat do minulosti, k tradicím našich předků, vědět odkud žáci 



pocházejí, být pyšný na svůj domov, umět o něm mluvit, podělit se… 

Kromě tradice je dalším heslem ekologie - učíme žáky žít udržitelný život, 

poznat přírodu, pozorovat ji, i sebe sama…třídit odpadky, chápat vliv 

svého jednání v širších souvislostech – a to nejen v předmětech jako 

prvouka, člověk a jeho svět, co se týče tradic v Hv, Vv, PČ či TV, ale také 

v rámci projektových dní ve škole. Mohu příkladně vyjmenovat akce jako 

Svatomartinský den, Masopustní projekt, sázení stromů republiky před 

školou, staré odrůdy oskeruše na zahradě, čištění studánky Helena u nás 

v lese, pravidelné výšlapy do přírody, kde žáci na vlastní kůži poznávají 

stromy, rostliny, zvířata, hmyz, zpěv ptáků… učí se rozdělat oheň, uvařit 

si v kotlíku jídlo… apod. Ale abychom se nehrabali jen na vlastním 

písečku v Lovčicích, ohlížíme se i po světě. Máme za sebou akce jako 

postavme školu v Africe, běh pro Afriku, každoročně si v rámci projektu 

Tibet s dětmi povídáme o lidských právech – tedy i jejich právech dítěte, 

věšíme tibetskou vlajku, pijeme čaj s „jačím“ máslem, cvičíme jak opět 

tiběťanů. Letos jsme připravili vánoční dárky pro děti do dětského 

domova v Hodoníně.  

      A nyní třetí pojem z našeho ŠVP – otevřenost. Otevřenost našich žáků 

velmi rádi pozorujeme na všech výletech, exkurzích, návštěvách divadla, 

muzea, když jsou všichni okolo nás uchváceni z toho, jak naši žáci reagují, 

odpovídají na dotazy,  jsou přímočaří, otevření spolupracovat, umí 

pozdravit, poděkovat, požádat si o pomoc. Velmi viditelné je to, když 

jezdíme do divadla do Brna a to je plné především brněnských dětí, kdy i 

naši žáci jsou rozčarováni nad jejich „nevychovaností“. A to je myslím si, 

důsledek vzdělávání v naší malotřídní, rodinné školičce. 

      V letošním roce končíme už II. projekt financování škol z evropských 

fondů zvaný Šablony. V rámci něj se nejen učitelé vzdělávají, ale nabídli 

jsme dětem kroužky deskových a logických her, čtenářský, badatelský, 

možnost doučování. Na tento projekt se chystáme i v příštím roce a 

těšíme se, že díky němu budeme mít ve škole asistenty pedagoga, 

můžeme vám podle zájmu nabídnout ranní družinu. Když už jsem u těch 

dotací, podařilo se nám znovu dovybavit prvky na školní zahradě a novou 

pergolu z dotace SFŽP. Nyní na jaře budeme rozjíždět obrovskou akci za 

víc jak milion korun, projekt Badatelna – třída 21. století, třída 

budoucnosti, která vznikne v prostorách dnešní ŠD nad kotelnou. 

     Musím říci, že nic z toho, o čem Vám tady povídám, by se mi 

nepodařilo bez spolupráce skvělých lidí, kteří mě v minulosti či dnes 

obklopují a se vším pomáhají. Jsem si jistá, že tam, kde naše škola je, 

mohu poděkovat nejen svým spolupracovníkům, zřizovateli, určitě své 

rodině, ale také přátelům a v neposlední řadě také rodičům a žákům naší 

školy. Protože fakt, že naše škola má dobrý věhlas, (máme žáky z regionu 

od Kyjova po Ždánice) je založen právě na setkání dobrých lidí a jejich 

spolupráci. A já jsem velmi ráda, že vás mohu právě teď uvítat v naší 

školní rodině.                                                                                p. uč. Denisa 


