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Název akce: ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Datum: 1. 9. 2020 
Info: V tělocvičně přivítal žáky a učitelky ředitel školy Milan Hupka.  

 
1. třída: 9 žáků, tř. učitelka Zdeňka Švejdová 
2. třída: 5 žáků, tř. učitelka Lenka Zíková 
3. třída: 14 žáků, třídní učitelka Ivana Ježková 
4. třída: 8 žáků, tř. učitelka Dominika Novotná 
5. třída: 6žáků, tř. učitelka Dominika Novotná 
6. třída: 7 žáků, tř. uč. Zdeňka Zenáhlíková 
7. třída: 10 žáků, tř. uč. Radek Klika 
8. třída: 5 žáků, tř. učitelka Martina Pavlů 
9. třída: 7 žáků, tř. učitelka Blanka Kabíčková 
 
Bez třídnictví Andrea Dubecová 
Družina: Irena Tomanová 
Provozní pracovníci: Marie Kotýnková (vedoucí ŠJ, ekonomka), Miroslav Razima 
(školník), Martina Krejčová, Jitka Veselá (kuchařky). 
A protože k nám patří i mateřská škola, tak pár informací i k ní: 
Celkem 31 dětí ve dvou odděleních. 
Vedoucí učitelka: Karolína Antonyová,  
Učitelky: Eliška Buchtová, Lucie Lahodná, Eva Svobodová, Michaela Hrnčířová 
Výdej jídel, úklid: Eva Svobodová,  

  

Název akce:    PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Datum: 1. 9. 2020 
Info: Nový školní rok začal v pondělí 1. září už tradičně přivítáním prvňáčků. Letošních pět 

dětí i s jejich rodiči přivítal starosta obce Vladimír Kotýnek, ředitel školy Milan Hupka, 
třídní učitelka Z. Švejdová a vychovatelka I. Tomanová.  
Pro 71 našich žáků tak začalo vlivem epidemie COVID nejisté období deseti měsíců, kdy 
budou nejen „číst, psát a počítat, ale snad je čeká i řada dalších zajímavých akcí, výletů, 
exkurzí či setkání se zajímavými lidmi. 
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Název akce:    ONLINE WORKSHOP „PREVENCE KYBERNÁSILÍ A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ“ 
Datum:  10. 12. 2020 
Info:  Žáci a žákyně osmé a deváté třídy naší školy se sešli na workshopu, který tentokrát 

s ohledem na protiepidemická opatření probíhal distančně, tedy v online podobě. Lektorky 
z neziskové organizace Konsent si pro ně připravily zajímavé aktivity a informace z oblasti 
prevence násilí. Účastníci se tak dozvěděli, co se skrývá pod pojmy kybernásilí a 
genderově podmíněné násilí. Společně s lektorkami probrali různé strategie, jak se těmto 
patologickým jevům bránit, a bavili se o tom, kde hledat pomoc. Na závěr si všichni ověřili 
své znalosti v krátkém dotazníku. 
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Název akce:  NEVYPUSŤ DUŠI ANEB DUŠEVNÍ ZDRAVOVĚDA PRO ŽÁKY A ŽÁKYNĚ 8. A 9. TŘÍDY 
Datum: 10. 2. 2021 
Info: Celý svět se stále potýká s pandemií koronaviru, která všechny neuvěřitelně fyzicky i 

psychicky vyčerpává. Uvědomujeme si, že i děti, které nemohou normálně chodit do školy 
a původně takový stav vítaly, začínají pociťovat následky sociální izolace, mohou se u nich 
objevit úzkostné až depresivní stavy.  
Ve spolupráci s MAS Šipka, kterou zastupuje paní Eva Havlíčková, se nám podařilo zajistit 
online setkání našich žáků s odborníky z organizace Nevypusť duši, která se zabývá 
účinnými metodami zvládání stresu a péčí o duševní zdraví, nabízí také pomoc a 
poradenství v oblasti psychologie. Na webináři, který se konal ve středu 10. února, lektorky 
žákům a žákyním 8. a 9. třídy poskytly informace o duševní hygieně, vysvětlily, jak účinně 
předcházet stresovým situacím a jak ty vzniklé pak hladce zvládat, jak si poradit s distanční 
výukou a jejími úskalími. Webinář byl dětem plně hrazen z fondu MAS Šipka. 
 

Účastníci: žáci a žákyně 8. a 9. třídy, Radek Klika 
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Název akce: HEREC DO KAŽDÉ HODINY ANEB KDYŽ NEMŮŽEME DO DIVADLA, PŘIŠLO ZA NÁMI 
Datum: 24. 2. 2021 
Info: Stejně tak, jako školy přišly v současnosti o své žáky, osiřela i hlediště divadel. Ta jsou pro 

veřejnost zavřená, ale herci a herečky v nich stále zkouší, aby byli připraveni, až bude 
příhodnější doba na uvedení nových tragédií či komedií, muzikálů, etud, koncertů a 
mnohých dalších uměleckých vystoupení. 
 Herecký sbor Slováckého divadla v Uherském Hradišti se ale rozhodl, že přímo 
navštíví své mladé diváky prostřednictvím online přenosu, a sice například v hodinách 
literární výchovy v rámci výuky českého jazyka. V těchto hodinách se žáci a žákyně učí 
mimo jiné i o divadle, divadelních hrách, divadelních žánrech. Beseda s herci je tak skvělým 
nápadem na oživení a doplnění běžných online hodin. Velkým překvapením pro nás bylo, 
když divadlo oznámilo, že herci tuto besedu s žáky povedou bez nároku na honorář. 
 Ve středu 24. února dopoledne se tedy sešli všechny žákyně a žáci z druhého stupně 
naší školy na online hodině v aplikaci Google Meet s dvěma herečkami ze zmíněného 
divadla. Abych byl konkrétní, šlo jmenovitě o Pavlínu Hejcmanovou a Jitku Hlaváčovou, z 
nichž druhá jmenovaná dokonce získala za své výkony Cenu Thálie. Dětem vyprávěly o tom, 
co je muzikál, jak vzniká inscenace od první zkoušky po premiéru, představeny byly 
dokonce i ukázky z muzikálu Chicago, v závěru herečky vyprávěly o svých cestách za 
hereckým povoláním, prozradily dětem své recepty, jak se vypořádat s trémou a velký 
prostor byl věnován i žákovským dotazům, kterých bylo nemálo. S herečkami jsme si užili 
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skvělé téměř dvě hodiny, zasmáli jsme se, v hlavičkách se nám jistě zahnízdilo několik 
nových informací, někomu možná i touha po vlastní herecké dráze… 
 Na rozloučenou jsme našim dvěma hvězdám popřáli mnoho úspěchů, zdraví a také 
to, aby se jim brzy vrátili diváci, protože divadlo bez diváka je jako tělo bez duše, zrovna 
tak, jako v případě prázdných škol, stadionů, hřišť, galerií a dalších institucí, které na své 
žáky a návštěvníky čekají, a ještě nějakou dobu, která se bude odvíjet od osobní 
odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás, budou. Když se to ale vezme kolem a kolem – 
pravděpodobnost setkání žákyň a žáků hořepnické školy s herečkami Slováckého divadla 
by za normálních okolností byla pramalá. Přesto se nám to v současné situaci podařilo. Inu, 
všechno zlé je k něčemu dobré… 
 

  
Účastníci: žáci a žákyně 2. stupně, Radek Klika, Martina Pavlů 

 

  
  

 
 

Název akce: ONLINE PŘEDNÁŠKA JAK NENAKAZIT MIMOZEMŠŤANA 
Datum: 7. 4. 2021 
Info: Ve středu 7. dubna 2021 jsme se s celým osazenstvem druhého stupně naší školy „vydali“ 

na další ze série přednášek, které absolvujeme kvůli distanční výuce v pohodlí domova. 
Tentokrát naše pozvání do výuky přijala Ing. Ivana Kolmašová, Ph. D. z Ústavu fyziky 
atmosféry Akademie věd České republiky. Připravila si pro nás přednášku na téma Jak 
nenakazit mimozemšťana. Možná by se zdálo, že se její výklad bude týkat Covidu, ale opak 
byl pravdou.  
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 Paní doktorka se ve své přednášce zabývala hlavně tím, jaká nebezpečí může 
přinášet náš výzkum vesmíru. Málokdo z nás si uvědomuje, že v dnešní době vysílá člověk 
do vesmíru různé družice a sondy daleko častěji než dříve. Některé putují hlubokým 
vesmírem a posílají nám na Zemi důležité informace, které nám pomáhají skládat jednotlivé 
dílky skládanky otázky vzniku vesmíru, naší sluneční soustavy, planety a samotného života 
na ní. Další po celou dobu své životnosti krouží kolem Země, přenášejí rádiový a satelitní 
signál, navádějí nás pomocí souřadnic GPS na našich cestách, přenášejí naše telefonní 
hovory, případně hlídají lidstvo před hrozbami z vesmíru, varují před prudkými změnami 
počasí. Kdybychom měli jmenovat všechny funkce těchto zařízení, nestačily by nám snad 
ani všechny stránky Zpravodaje.  

Družice a sondy nám tedy významně ulehčují život, ale je třeba si uvědomit, že 
kromě vyslaného přístroje posíláme do vesmíru i jiné pozemské „vyslance“, kteří nejsou na 
první pohled patrní, ale mohou způsobit velké potíže. Nejde o nikoho jiného než o bakterie 
a viry. Pokud vezmeme v úvahu téměř fantaskní situaci, že naši sondu objeví zástupce jiné 
civilizace, mohlo by dojít i infikování mimozemšťana našimi běžnými nemocemi, které by 
ale pro něj mohly mít fatální následky. Další, více pravděpodobná situace, je taková, že by 
došlo k neúmyslnému zanesení bakterií nebo virů na povrch cizí planety či jiného tělesa. Za 
nějaký čas by tyto mikroorganismy mohly být „objeveny“ jinými sondami, přičemž by se 
lidstvo mohlo mylně domnívat, že objevilo mimozemský život. Jistě se ptáte, jak je možné, 
že by takové malé organismy mohly přežít start rakety, extrémní teploty, absenci kyslíku, 
nízké teploty a radiaci v nekonečném vesmírném prostoru. Možné to je. Na Zemi existují 
některé bakterie, které jsou schopné přežít nepříznivé podmínky tím, že se „zabalí a 
zakuklí“ do tzv. spory, v níž mohou přežít i tisíce let. Mohou tak nerušeně putovat vesmírem 
a v případě nalezení vhodných podmínek k životu se probudit.  

Vše uvedené si vědci dobře uvědomují a mají povinnost veškerá rizika spojená 
s případnou kontaminací vesmíru, případně naší planety minimalizovat. Každá součástka, 
každý milimetr povrchu jakéhokoli přístroje, který opouští Zemi, musí být důkladně 
vyčištěn, dezinfikován. I přes důkladná opatření stále však existuje riziko přežití nějakého 
mikroorganismu. V případě nalezení života ve vesmíru je proto důležité, aby byly 
provedeny důkladné rozbory, jestli nejde o pozemský materiál. S největší 
pravděpodobností by to mu tak bylo. Při vysílání výzkumných misí do vesmíru je tedy 
důležité dodržovat pravidla planetární ochrany. 

V závěru přednášky nám paní doktorka povyprávěla o české účasti na různých 
vesmírných výzkumech a českých součástkách v mezinárodních sondách a družicích. 
Nechyběl prostor pro dotazy, kterých nebylo málo, poněvadž žáky přednáška o tajích 
vesmírného bádání nadchnula. Paní doktorka byla zvídavým publikem potěšena a slíbila 
nám, že pro nás ráda připraví další přednášku, budeme-li mít zájem. 
 

  
Účastníci: žákyně a žáci 2. stupně, Radek Klika 
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Název akce: NÁVRAT 1. STUPNĚ DO ŠKOLY  
Datum: 12.4.2021 
Info: V pondělí 12. 4. 2021 jsme se konečně mohli vrátit po více jak 100 dnech do školních lavic. 

Výuka byla provázena určitými změnami v rozvrhu, omezeními, doporučeními či 
nařízeními. Jsme připraveni nosit ochranné pomůcky, desinfikovat si ruce, větrat třídu a 
v neposlední řadě se dvakrát týdně testovat. Podstatné a důležité je, abychom všichni tuto 
mimořádnou situaci zvládli a nemuseli se opět vracet k distanční výuce. Tu jsme po 
počátečních technických či komunikačních problémech zvládli a za to všem rodičům i 
dětem patří obrovský dík. Výuka na dálku je pouze náhrada, nutné zlo, které nemůže 
nikdy v plném rozsahu nahradit výuku prezenční, tj. osobní kontakt učitel – žák.         

  
Účastníci: Žáci 1.st. 
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Název akce: Den Země 
Datum: 22. duben 
Info: Druhý týden po znovuotevření školy byl věnován ochraně životního prostředí. 22. duben 

slavíme jako Den Země. Na internetu jsme vyhledali informace o této celosvětové události. 
Pak jsme je využili v prvouce, výtvarné výchově, pracovních činnostech, ale i v českém 
jazyce a dokonce i v matematice. 
 

  
Účastníci: Žáci 3.třídy 
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Název akce: DALŠÍ TESTOVÁNÍ 
Datum: 26. 4. 2021 
Info: 26. 4. 2021 začal třetí týden prezenční výuky. Tentokrát na nás čekaly testy Singclean. 

Všichni opět zdárně zvládli celý postup, přestože jsme si chvilku připadali jako skuteční 
dospěláci nebo jako malí chemici. Toto testování je také založené na výtěru z nosu, ale je 
malinko složitější. 
 

Účastníci: 3. třída 
 

  

 

Název akce: DEN MATEK 
Datum: 7. 5. 2021 
Info: Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha 

místech po celém světě, vychází z různých tradic. V Čechách se slaví (podle amerického 
vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné 
dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Pro letošní rok připadá svátek na 9. května, proto 
i třeťáci si pro svoje maminky nejenom o pracovních činnostech, ale i ve školní družině 
připravili drobné dárky. 
 

Účastníci: 3. třída a ŠD 
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Název akce: HURÁ KONEČNĚ TĚLOCVIK! 
Datum: 26. 5. 2021 
Info: V pondělí 24. 5. 2021 jsme se vrátili k běžnému provozu školy a rozvrhu ze začátku 

školního roku. Pro třeťáky to hlavně znamenalo, že se mohli aktivně účastnit tělesné 
výchovy, zatím tedy v tělocvičně, protože nám počasí venkovní sportování nedovolilo, ale 
to nevadí.  Tento předmět je pro nás prioritní a pohyb důležitý, neboť téměř celou třídu 
tvoří chlapci a spolu s dvěma dívkami dokonce tvoří fotbalový tým. 
 

  
Účastníci: Žáci 3. třídy 
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Název akce: PREVENCE PROTI ÚRAZŮM 
Datum: 2. 6. 2021 
Info: Ve středu 2. 6. 2021 mezi žáky třetí třídy zavítala zástupkyně Českého červeného kříže, 

paní Irena Lišková. Seznámila je s pravidly 1. pomoci a předala jim teoretické i praktické 
znalosti. Pomocí otázek a odpovědí, potom i jednotlivých praktických činností, navodila 
situace různých úrazů (teče krev z nosu, máme odřené koleno, jsme v bezvědomí, 
pořežeme se, zlomíme si kost….) 
 

Účastníci: 3. třída 
 

  
    

 

Název akce: ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA 
Datum: 10. 6. 2021 
Info: Ve čtvrtek 10. června 2021 mezi žáky 2. – 3. třídy přišla paní Lenka Vrzalová, 

zástupkyně, Státního zdravotního ústavu, s tříhodinovým programem „Prevence 
úrazů.“  Nejdříve žáci ve skupinkách přemýšleli nad nebezpečím, které číhá doma, ve 
škole, v přírodě nebo na ulici a bezprostředně na ně hledali řešení. Ve druhé hodině 
soutěžili ve znalostech, které se naučili nebo připomněli. Třetí hodina byla praktická. 
Všichni si vyzkoušeli masáž srdce. Lektorka nezapomněla žáky upozornit na číhající 
nebezpečí při online hrách, tzn. prozrazení a následné zneužití osobních, důvěrných 
údajů a na nebezpečí šikany. 
 

Účastníci: 2. a 3. třída 
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Název akce: ŠKOLNÍ VÝLET - 7. TŘÍDA 
Datum: 29. 6. 2021 
Info: 

Předposlední den letošního školního roku se sedmá třída vydala na výlet do Pelhřimova. 
Hlavním cílem byla exkurze do Muzea rekordů a kuriozit. Než jsme v Hořepníku nasedli 
do autobusu, zastihla nás průtrž mračen, ale podařilo se nám jí ujet a v Pelhřimově na nás 
čekala obloha bez mráčku. První cesta vedla do Děkanské zahrady, kde jsme mohli 
obdivovat pestrobarevné papoušky. Od nich jsme prošli přes náměstí, připomněli si 
významné rodáky Lipské a řekli jsme si něco o historii staveb, které jsme viděli kolem. 
Následoval krátký rozchod (zmrzlina nemohla chybět). Ve smluvený čas jsme stáli u věže 
bývalého městského opevnění, kde nyní sídlí Muzeum rekordů a kuriozit. Přivítal nás 
sympatický průvodce, pan Vaněk, jenž nás pozval dál a prohlídku doprovodil poutavým 
výkladem. Poté jsme měli možnost projít si všechny exponáty sami – viděli jsme například 
nejdelší pletenou šálu (abyste ji mohli přestěhovat, museli byste si ji určitě naložit 
minimálně na trakař), největší zubní kartáček, nejmenší knihu a mnoho dalších 
zajímavostí. Když jsme se rozloučili s panem průvodcem ve věži, přemístili jsme se po 
nábřeží Rekordů a kuriozit k expozici Zlaté české ručičky, kde jsme zhlédli výstavu 
exponátů vyrobených ze zápalek. Následně proběhl krátký rozchod na náměstí pro 
pořízení různých nezbytností, načež jsme se přemístili zpátky do Hořepníka. Byli jsme 
rád, že nám situace přála a výlet se nám podařilo zorganizovat. Za proběhlý nelehký školní 
rok to byla vítaná odměna a krom toho – co by to bylo za konec školního roku bez výletu… 

 
Účastníci: Žáci a žákyně 7. třídy, třídní učitel R. Klika 
  

 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2020/21 
 

15 
 

 
 

  

 
  



ŠKOLNÍ KRONIKA 2020/21 
 

16 
 

 
 

Název akce: HÝBEME SE HEZKY ČESKY 
Datum: 1.7.2021 
Info: Naši třeťáci soutěžili: 

Vážení vedoucí, zástupci klubů a týmů, 
děkujeme vám za zapojení do soutěže Hýbeme se hezky česky. S radostí vám 
oznamujeme, že na základě získaných hlasů v online hlasování v období 3.6. – 30.6. 2021 
postupujete do finálového kola – hlasování v prodejnách PENNY, které odstartuje 2.9. 
2021 a potrvá až do 29.9. 2021. V tomto termínu můžete navštívit prodejny PENNY 
ve vašem mikroregionu a podpořit tak svým hlasem váš tým. 
Jak na to? Hlasování bude probíhat pomocí útržku z účtenky, který získáte za nákup 
v minimální hodnotě 100 Kč. Tento útržek vhoďte do hlasovacího boxu příslušného 
týmu, který bude umístěn u pokladen prodejny PENNY.  
 
A takhle se prezentujeme do dalšího kola: 
 
Představení soutěžního týmu: 
Ve školním roce 2021/22 je nás 14 čtvrťáků (12 chlapců a 2 dívky). Ve volném čase 
trénujeme a hrajeme fotbal. Po výuce, se od první třídy, setkáváme ve sportovním 
kroužku, kde se zdokonalujeme v kolektivních hrách a atletice. 

Motto: 
Jsme sportovci tělem i duší, 

fotbal i ostatní hry nám sluší. 

Atletika rozproudí v nás krev, 

jak v Penny další množství slev. 

Hřiště je náš kamarád, 

vždyť každý ho má rád. 
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Využití případné finanční částky: 
sportovní potřeby 

Logo:  

 
  
Účastníci: 3.třída 

 

Název akce: MODERNÍ UČEBNA JAZYKŮ 
  
Info: 2. etapa IROP projektu Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ Hořepník, číslo 

projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004121, nám přinesla dokončení moderní 
učebny cizích jazyků za více než 2 mil. Kč. V rámci téhož projektu jsme pořídili 
schodolez a mezička vedle tělocvičny byla osázena zelení. 

  
 

 
 

Fotogalerie: https://photos.google.com/share/AF1QipN2jhRx8pT2G4mYBB1sqf_CuudkGnHFYFi
Y0RL5bmt3LLv8qoT84R8RZ_2jaZHgWQ?key=aTN5TmQ0Wnd4dmxWUzdEUGY0dU
Y2R25qZS1lc2xn 
 
 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipN2jhRx8pT2G4mYBB1sqf_CuudkGnHFYFiY0RL5bmt3LLv8qoT84R8RZ_2jaZHgWQ?key=aTN5TmQ0Wnd4dmxWUzdEUGY0dUY2R25qZS1lc2xn
https://photos.google.com/share/AF1QipN2jhRx8pT2G4mYBB1sqf_CuudkGnHFYFiY0RL5bmt3LLv8qoT84R8RZ_2jaZHgWQ?key=aTN5TmQ0Wnd4dmxWUzdEUGY0dUY2R25qZS1lc2xn
https://photos.google.com/share/AF1QipN2jhRx8pT2G4mYBB1sqf_CuudkGnHFYFiY0RL5bmt3LLv8qoT84R8RZ_2jaZHgWQ?key=aTN5TmQ0Wnd4dmxWUzdEUGY0dUY2R25qZS1lc2xn
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Název akce: SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 
Datum: 30. 6. 2021 
Info: Už tradiční rozloučení s devátou třídou... 

 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zakonceni_skolniho_roku_2020_21%2C_30.6.2021

/ 
 

 

 
 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zakonceni_skolniho_roku_2020_21%2C_30.6.2021/
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zakonceni_skolniho_roku_2020_21%2C_30.6.2021/
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Školní kronika zachycuje dění na naší škole a je výsledkem celoroční práce učitelů, žáků i ostatních přátelů  ZŠ 

Hořepník. 

 


