
Spolupráce s partnery, s veřejností 

Náš školní vzdělávací program je veřejný dokument a vypovídá mimo jiné i o tom, s jakými cíli a 

záměry chce naše škola připravit děti pro jejich život v naší společnosti. Proto se snažíme 

spolupracovat s blízkými partnery a veřejností. 

Úzká partnerská spolupráce:  

• Město Jevišovice – zřizovatel školy – financování provozu; možnost přispívat články do 

místního zpravodaje, vkládání aktualit na webové stránky města, prohlídky radnice, pořádání 

kulturních akcí pro děti MŠ aj. 

• Základní škola - vzájemné návštěvy (MŠ a 1. třída ZŠ, sledování výuky), společné činnosti a 

akce (kulturní, sportovní); návštěvy vyšších ročníků v MŠ (dramatizace pohádek aj.); návštěvy 

pěveckého sboru – poslechové činnosti; společná péče o školní zahradu a okolí školy aj. 

• Školní jídelna – vytváření a upevňování zdravých vyživovacích a stravovacích návyků, 

společná konzultace při sestavování jídelníčků, ochota vyhovět požadavkům MŠ (příprava 

svačinek do batůžků na výlety aj.) 

• Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo – posouzení školní zralosti dětí, možnost 

odborné konzultace při problémech ve vzdělávání, ve výchově dětí 

• Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Znojmo – logopedické depistáže u dětí s 

narušenou komunikační schopností, logopedické poradenství 

• Mgr. Andrea Jeřábková – ortoptista a optometrista – preventivní screeningové vyšetření 

zraku dětí 

• MUDr. Dagmar Hegerová – konzultace k otázkám výskytu infekčních onemocnění, odkladu 

povinné školní docházky 

Spolupráce s veřejností: 

• Městská knihovna – prohlídka interiéru, besedy s p. Komůrkovou; půjčování literatury, 

možnost vystavování prací dětí  

• Moravské zemské muzeum Jevišovice – prohlídka exteriéru a interiéru Starého zámku; 

spolupráce s kastelánem Mgr. Ing. Jiřím Černým 

• Sbor dobrovolných hasičů Jevišovice – prohlídky hasičské zbrojnice, besedy s dobrovolnými 

hasiči, sponzorství kulturních akcí 

• Sbor dobrovolných hasičů Střelice – prohlídky hasičské zbrojnice, besedy, výtvarné soutěže 

• Pekařství Polášek – nabídka sponzorství (pekařské výrobky k akcím školy) 

• Truhlářství Košíček – prohlídky provozovny 

• Policie ČR – besedy, ukázky vybavení 

• Kavárna „Čas na kávu...“ – besedy, výstavy prací dětí 

Pro naplňování klíčových kompetencí v rámci ŠVP PV hledat a spolupracovat s organizacemi a 

institucemi, které umožní poznat dětem skutečný život, přirozený svět kolem nás.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


