
Škola Kravsko



Škola byla založena 31.3.1968

Před třemi lety jsme oslavili 50 let 

od jejího založení

Budova školy je situována v 

klidném prostředí blízko lesa 

naproti zámeckému parku 

Školu navštěvují žáci z 10 obcí 

širokého regionu



Základní školu tvoří: 

10 tříd

 školní družina

 jídelna s výdejnou

 školní klub

 tělocvična

mateřská školka



Za školou je vybudováno víceúčelové 

sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a 

tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, 

doskočištěm na skok daleký, odhodištěm

pro vrhačské disciplíny a místem pro skok 

vysoký. Vedle sportoviště je dětské 

hřiště.



Kroužky, které žáci mohou 

navštěvovat, např.:

Keramické dílny 

Florbal 

Sportovní hry

Kytara

Rybářský kroužek

Angličtina 

Náboženství 

Klub zábavné logiky 



Projekty naší školy



Od roku 2010 naší škole náleží 
titul Škola pro udržitelný život. 
Díky prvnímu projektu jsme v 
areálu školy vybudovali nové 
dětské hřiště



 V roce 2014 proběhl projekt 
Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ 
Kravsko



 V roce 2016 se v Kravsku uskutečnil 
projekt s názvem Setkávání pod 
dubem



Obec Kravsko



Nachází se asi 10 km severně od     
města Znojma

Leží v Jihomoravském kraji

Žije zde přibližně 570 obyvatel

Starostkou je ing. Alena Vyskotová

Významná místa v obci:

Zámek se zámeckým parkem

Kaple Panny Marie 

Keramická továrna

Duby u Kocandy

Stodola Suška





Krok 0
Vytváříme bezpečné 

prostředí ve třídě



1)Přečetli jsme si motivační úvod 

a společně naplánovali naši 

cestu labyrintem

2)Zahráli jsme si všechny hry:

• Ladění skupiny

• Křesílka

• Pexeso

• Ovce a ovčák

3)Po dokončení her jsme si 

společně zhodnotili jejich 

průběh a výsledky



Pravidla 

komunikace a 

spolupráce



1)Respektujeme názory ostatních

2)Mluvíme, když máme slovo

3)Posloucháme, když mluví jiní

4)Spolupracujeme spolu

5)Pomáháme si navzájem

6)Umíme se pochválit

Trest za nedodržení pravidel:

Služba ve třídě, jejíž délka se 
bude odvíjet od velikosti 
prohřešku



Se stanovením pravidel 

komunikace a spolupráce už 

máme bohaté zkušenosti. Před 

dvěma lety jsme řešili problémy 

v třídním kolektivu. Ke zlepšení 

situace přizvala paní ředitelka 

do naší třídy tři pracovnice 

Pedagogicko-psychologické 

poradny ve Znojmě. S pomocí 

různých her se snažily zjistit 

příčiny našich neshod. 



Krok 1
Vnímáme místo i 

sebe



Mapování místa pocitovou mapou

1)Několikrát jsme se vydali na 
procházku Kravskem

2)Ve třídě jsme si vytiskli 
pracovní list pro žáky a 
rozstříhali ho na jednotlivé 
otázky

3)Žáci si vylosovali každý jednu 
otázku, několik žáků mělo 
otázky stejné

4)Dostali úkol – získat odpovědi  
3-5 spolužáků a zaznamenat je 
na arch papíru



5)Žáci se stejnými otázkami vytvořili 

skupinu a porovnávali své odpovědi

6)Vytvořili jeden společný seznam

7)Skupina si zvolila mluvčího, který 

prezentoval dvě nejzajímavější 

nebo nejpřekvapivější odpovědi

8)Všechny odpovědi jsme 

zaznamenávali na jednu velkou 

mapu



9)Ostatní žáci doplňovali další odpovědi, které 

ještě nezazněly

10)Vytvořili jsme legendu k pocitové mapě:

1.Místo, které je ošklivé – černá barva

2.Místo, které je pěkné – červená barva

3.Významné místo – žlutá barva

4.Místo, které je nebezpečné – fialová barva

5.Místo, které máme rádi – zelená barva

6.Místo, kde trávíme volný čas – modrá barva



11)Po prezentacích žáci 

vyjmenovávali další skupiny 

obyvatelstva, které žijí v obci 

a mohly by se k pocitové mapě 

vyjádřit

12)Přemýšleli jsme, kterou 

cílovou skupinu zvolit

13)V obci zastihneme během 

dopoledne pouze seniory, 

matky na mateřské dovolené 

nebo zástupce obce



14) Protože se blížily třídní schůzky, 

rozhodli jsme se, že oslovíme 

rodiče

15) Použili jsme stejnou legendu jako 

v žákovské pocitové mapě

16) Následovala reflexe. Protože je 

naše vesnice docela malá, v 

podstatě jsme se s našimi rodiči 

shodli 





Silné stránky



Postup při plnění této aktivity:

1)Vytiskli jsme si VIA plakát šesti 
kategorií ctností

2)Karty s popisem 24 silných 
stránek

3)Karty jsme rozstříhali, umístili 
na lavice a vysvětlovali jsme si 
obsah jednotlivých karet

4)Vybírali jsme si z karet 3-4 silné 
stránky své osobnosti a 
zapisovali je do připravených 
pracovních listů



5) Po splnění této aktivity jsme se 
zamýšleli nad tím, které další 
stránky své osobnosti bychom chtěli 
rozvinout během plnění jednotlivých 
aktivit projektu

6) Pak proběhla diskuze. Seděli jsme 
v kruhu a seznámili jsme se se 
silnými stránkami svých spolužáků. 
Hodnotili jsme, jestli vybrali správně

7) To stejné se opakovalo při hodnocení 
povahových rysů, které bychom 
chtěli rozvinout během plnění aktivit 
projektu









Krok 2
Přemýšlíme o 

udržitelném životě



Mapování Kravska

Ve třídě jsme se rozdělili na 
čtyřčlenné skupiny

Vylosovali jsme si papírky s 
otázkami

Ty se týkaly těchto oblastí :

Správa obce

Hospodářství obce

Příroda v obci

Lidé

Zástavba a veřejná prostranství



Jak tato aktivita probíhala:

Vyšli jsme ze školy

Měli jsme 30 minut na to, 
abychom se rozešli po vesnici a 
vyhledali potřebné informace

Po příchodu do školy jednotlivé 
skupiny zapisovaly výsledky 
svého výzkumu na archy a 
informovaly o tom své 
spolužáky

Následně proběhla reflexe



Zjišťovali jsme x-tero udržitelné obce

Jestli je dobře vyřešený odpad – třídění 

Jestli jsou v Kravsku místa pro 

odpočinek

Místa pro sport pro všechny věkové 

kategorie

Jestli je na dobré úrovni komunikace 

mezi vedením obce a obyvateli

Jestli je v obci dostatek přírodních 

prvků, čistota 

Kolik probíhá v obci kulturních akcí







Krok 3
Poznáváme místo do 

hloubky



Při vytváření vize místa se 

nejvíce návrhů týkalo:

Parčíku v místě zvaném U 

Transformátoru

Prostranství před zámkem u 

zámecké brány

V těchto místech chybí 

posezení pro žáky, kteří čekají 

na autobus



Místo zvané U Transformátoru

Je to místo, kde byly položeny základy středověké 
vesnice.

Abychom se dostali k místu, které se jmenuje Světové 
náměstíčko, musíme přejít kamenný most, jehož 
dnešní podoba je z roku 2018, za mostem vlevo je 
parčík, kde se nachází pomník věnovaný padlým 
hrdinům 1. světové války. Byl slavnostně odhalen 19. 
srpna 1923. Při této příležitosti byly vysázeny v okolí 
pomníku lípy, a tak položen základ dnešního malého 
parčíku. 

Děti naší školy po vyučování parčík navštěvují, kde ve 
stínu lip čekají v chládku na příjezd autobusu. Vadí 
jim, že je zde málo laviček, a tak jsme se chtěli v 
projektu zabývat myšlenkou, že bychom jejich počet  
rozšířili.



Zámek Kravsko



Historie

400 let př.n.l. vybudovali Keltové 

u Koutného rybníka výšinné 

„město“

V místech těchto keltských opidd

se později usazovaly germánské 

kmeny Kvádů, kteří ustoupili ve 

4. – 6. století slovanským kmenům



Ve 14. století zde měl vladyka 
Milota obranný hrádek. Zde se 
ukrýval při velkém nebezpečí

Milota prodal svůj majetek 
Louckému klášteru. Postupně 
zde byla vybudována opatská 
letní rezidence

Klášter byl nejdůležitějším 
centrem nejen duchovního, ale 
i hospodářského života celé 
obce



 V pravé věžové stavbě bývala 
kaple andělů strážných a v levé 
byla zřízena knihovna, založená 
kolem roku 1740 

 Celek byl obehnán zdí. Vchod 
byl v prostoru před dnešním 
vstupem do zámku 



Reforma Josefa II.

Podstatou josefínské reformy bylo 

nařízení, které se týkalo rušení 

klášterů

29. července 1784 byl zrušen 

klášter v Louce. Jeho majetek 

připadl nově založenému 

náboženskému fondu 

moravskému. Od tohoto fondu 

koupil hrabě Jan Václav Ugarte

roku 1784 Kravsko



Ugartové

Šlechtická rodina 

severošpanělského původu

Stali se dědici velkého panství v 

Jevišovicích a v Příměticích

J.V. Ugarte prováděl v letech 

1789 – 1796 přestavbu rezidence 

v klasicistní zámek

V okolí zámku založil lesník J. 

Renett francouzský park

Roku 1790 vysadil sekvojovec 

obrovský, výška stromu je 30 m



Následujícím majitelem 
zámku byl Alois Ugarte

Část svých pozemků prodal 
roku 1823 Michaelu 
Rauferovi, který v Kravsku
vybudoval keramickou 
továrnu

Francouzský park 
přebudoval na anglickou 
zahradu

V roce 1901 se stal majitel 
panství Luigi Frasso -
Dentice



Roku 1907 provedl velkou 

přestavbu zámku, jehož podobu 

známe z dnešní doby

Zámek byl rodinou obýván od 

května do listopadu

V září 1939 vypukla válka, rodina 

odjela do Itálie

Po válce byl majetek rodu Frasso-

Dentice vykoupen a převzat 

státem



Beseda

Měli jsme naplánovanou besedu 

o historii Kravska a zámku s 

bývalou zástupkyní naší školy 

Alenou Šefčíkovou. Beseda se 

už na jaře neuskutečnila z 

důvodu pandemie koronaviru, 

stejně jako setkání s komunitou 

a vedením obce



Básničky

V hodinách slohové výuky jsme 

skládali básničky o zámku a o 

naší vesnici











Výkresy

Ve výtvarné výchově jsme 

zámek kreslili





Krok 4
Plánujeme 

budoucnost místa



Prostranství u zámecké brány

Při konzultaci naší vize s paní 

starostkou jsme zjistili, že na 

revitalizaci parčíku U 

Transformátoru je připraven 

projekt, který se začne v příštím 

roce realizovat

Volba byla tedy jasná. Zlepšíme 

životní prostředí před školou, 

vedle zámecké brány, kam 

necháme zhotovit dřevěnou 

lavičku a obal na květiny



Zpříjemníme tak našim 

spolužákům čekání na autobus

Na zastávce posezení pro děti 

chybí



Vize místa

Ve výtvarné výchově jsme 

tvořili vizi, jak by mohlo toto 

místo v budoucnu vypadat





Krok 5
Představení vize



Pozvánka

na představení projektu ,,Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog 

o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS, 

zastupitelstvu a občanům Kravska.

Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí 

navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací 

pravomocí na komunální úrovni, dalšími odborníky a komunitou 

tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje 

obce – vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického 

místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

S dosavadní prací na projektu vás seznámí žáci ZŠ v Kravsku ve 

středu 4. 11. 2020 v 11.30 hodin prostřednictvím online 

prezentace v prostředí Microsoft Teams.

Mgr. Břetislava Melušová



Prezenční listina k projektu 

Mladí ladí D-DUR





Ohlasy na prezentaci

Prezentaci jsme vložili na webové 

stránky školy

Kdo ji neměl možnost ve středu 

4.11. 2020 zhlédnout, může se 

kdykoliv podívat

Od paní starostky jsme dostali 

velkou pochvalu

Zaujala ji pocitová mapa



Všechny materiály jsme jí 

předali

Pocitovou mapu vystaví na OÚ, 

z našich postřehů bude v 

budoucnu čerpat náměty



Krok 6
Realizujeme projekt



Na online prezentaci se podíval 

i odborník na dřevo pan Jiří 

Tondl, místí řezbář

Zadali jsme mu zakázku na 

zhotovení dřevěné lavičky, jejíž 

podobou jsme se inspirovali na 

internetu



Vyrobit ji nebude problém

Problémem bude sehnat tak 

velký kmen k opracování

Pomoc nám přislíbili zástupci 

Lesů ČR, snad se to podaří



Děkujeme za 

pozornost!


