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Třicet let úplné základní školy v Nížkově

1.  září  letošního  roku  uplynulo  již
třicet let od obnovení úplné základní
školy v Nížkově. Vzhledem k tomu,
že z doby před třiceti  lety  o tomto
pravděpodobně  neexistuje  žádný
písemný záznam, a protože jsem se
účastnil všech jednání týkajících se
obnovení  II.  stupně  ZŠ  Nížkov,
rozhodl  jsem  se  napsat  tento
příspěvek.V roce  1978  byl

rozhodnutím Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou zrušen
II. stupeň Základní devítileté školy v Nížkově. Stalo se tak přes protesty
rodičů  a  proti  vůli  většiny  občanů.  V průběhu  času  se  požadavek  na
vrácení  školy  řešil  na  veřejných  schůzích  MNV.  Občas  byla  zaslána
žádost o obnovení II. stupně. Avšak tento požadavek byl vždy zamítnut.
Až  na  podzim  roku  1989,  v  pohnutých  dnech,  kdy  se  hroutil
komunistický režim, bylo v mnoha městech a obcích založeno Občanské
fórum  anebo  se  občané  jiným  způsobem  začali  angažovat.  Podobně
i v Nížkově vznikla skupina aktivních občanů. Občané se zpočátku každý
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týden scházeli v sokolovně, kde si sdělovali informace, vyjadřovali  se
k různým  problémům  a  navrhovali  jejich  řešení.  Řešila  se  například
kvalita pitné vody apod.
Jedním z hlavních cílů se stalo obnovení úplné základní školy. Proběhlo
několik jednání s odborem školství,  zpočátku neúspěšně. Po změně ve
vedení  okresu  (místopředsedou  se  stal  Ing.  Jan  Kasal  a  tajemníkem
Ing. Jiří  Šenkýř)  se  situace  začala  měnit.  Odbor  školství  ale  stanovil
mnoho podmínek, které musely být splněny. Podobně kladla požadavky
i okresní hygiena, což bylo logické, protože škola za dvanáct let značně
zaostala  za  ostatními  školami,  do  kterých  se  průběžně  investovalo.
Stanovili  jsme si  termín obnovení  školy na 1.  září  1990.  Úředníci  na
okrese  nevěřili,  že  podmínky  dokážeme  splnit.  Podmínky  byly
následující:  vybudovat  novou  šatnu  pro  žáky,  novou  sborovnu  pro
učitele,  zajistit  prostory  pro  novou dílnu  a  cvičný  byt  pro  praktickou
výuku a rozšířit sociální zařízení o několik dalších WC. Kromě toho bylo
třeba školu řádně vybavit  a uspořádat konkurz na ředitele školy. Další
podmínkou bylo, aby škola měla dostatek žáků. Odbor školství slíbil, že
pokud bude všechno splněno, tak zajistí peníze na platy učitelů.
Na  začátku  roku  1990  došlo  ke  změně  ve  vedení  obce.  Po  rezignaci
předsedkyně  MNV  byla  do  této  funkce  jmenována  paní  Jaroslava
Musilová a tajemníkem se stal pan Josef Dočekal, který se zároveň staral
o všechny stavební záležitosti.  Také byla ustanovena nová rada MNV.
Od té doby byly všechny záležitosti projednávány a schvalovány radou
MNV.  Bylo  zadáno  vypracování  projektové  dokumentace  na  stavební
úpravy školy. Před zahájením stavebních úprav bylo nutno školní budovu
vyklidit,  protože volné prostory  školy se  využívaly i  k jiným účelům.
Byla  zde  umístěna  obecní  knihovna,  sklad  civilní  obrany  a  jedno
oddělení mateřské školy. Obecní knihovna byla přestěhována do budovy
Jednoty, kde je dosud. Sklad civilní obrany byl přestěhován do sklepa
budovy  obecního  úřadu.  Nejsložitější  bylo  řešení  situace  v  mateřské
škole.  Ve školce byla totiž jen jedna třída.  Požadavek byl,  aby menší
a větší děti měly své třídy včetně sociálního zařízení. Proto bylo nezbytné
i  zde  provést  stavební  úpravy.  Potom se mohlo oddělení  větších dětí 
vrátit do budovy mateřské školy.
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Pro školní dílny a cvičný byt byly upraveny prostory v č. p. 37, kde je
nyní  dům s pečovatelskou  službou.  Tento  dům byl  státem vyvlastněn
rodině Roseckých. Po většinu času jej užívalo JZD Nížkov. Na  krátkou
dobu zde bylo provizorně umístěno pohostinství. Budova však byla v této
době  ve  velmi  špatném stavu,  takže  zde  bylo  rovněž  nutné  vynaložit
hodně  práce  a  také  zajistit  potřebné  vybavení  pro  praktickou  výuku
žáků.  Po  navrácení  této  nemovitosti  původním vlastníkům ji  obec  od
nich  koupila.
Nejnáročnějším  úkolem  byla  přístavba  a  stavební  úpravy  budovy
základní  školy.  Stavba  byla  zadána  stavebnímu podniku.  Na  realizaci
tohoto díla však bylo velmi málo času i peněz. Proto jsme se obrátili na
občany se žádostí o pomoc. Rozdělili jsme  dobrovolníky z řad občanů na
pět  skupin.  Každý  den,  jakmile  odjeli  řemeslníci,  nastoupila  jedna
skupina,  aby  dělala  přípravné  práce  a  vše,  co  bylo  potřeba.  Největší
tempo  bylo  na  konci  prázdnin.  Školu  bylo  nutné  vyčistit,  uklidit
a připravit na začátek vyučování. Tehdy se hodně zapojily místní ženy
a také učitelé.
V červnu proběhl konkurz na ředitele školy. Přihlásili se dva uchazeči.
Vybrán byl pan H., který však přibližně po měsíci poslal na obec dopis,
ve kterém oznamoval, že funkci ředitele nepřijme. To ovšem znamenalo
vážné  ohrožení  zahájení  výuky.  Tehdy pan  Ing.  Jan  Kasal  navrhl,  že
pokud bude obec souhlasit, tak bude ředitelem jmenován druhý uchazeč,
pan  Mgr.  Stanislav  Fiala.  Měli  jsme trochu  obavy,  jak  veřejnost  toto
jmenování  přijme,  a  také  jestli  pan  Fiala  přijme  nabízenou  funkci,
protože  na  začátku roku byl  odvolán z funkce ředitele  ZDŠ ve Velké
Losenici.  Po  krátkém  rozmýšlení  pan  Fiala  se  svým  jmenováním
souhlasil  a  následně se  velmi  energicky pustil  do  práce.  Začal  shánět
učebnice, učební pomůcky a rovněž se mu podařilo rozšířit učitelský sbor
o další členy.
Zbýval poslední úkol, zajistit pro naši školu dostatek žáků. Bylo nutné
jednat s rodiči dětí, které již několik roků dojížděly  do školy v Novém
Veselí. V Nížkově s tímto problém nebyl. V Poděšíně proběhlo jednání
s rodiči v hospodě, kde k rodičům promluvila paní učitelka Mgr. Marie
Dobrovolná, což mělo pozitivní vliv na jejich rozhodování. V Sirákově
jsme obcházeli rodiny osobně ve dvojicích. Některé děti nakonec přešly
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do Nížkova, jiné dokončily školu v Novém Veselí. Pro zahájení výuky
ale  bylo  dětí  dostatek.  Bylo  také  nutné  zajistit  pro  přespolní  děti
autobusovou dopravu do Nížkova a zpět. Nakonec se vše podařilo a od
1. září 1990 začaly děti po dvanácti letech opět chodit do úplné základní
školy v Nížkově.
Všem, kteří se na tomto díle podíleli,  patří  velký dík. Jména záměrně
neuvádím, protože bych nerad na někoho zapomněl.
Pro  děti  se  již  stalo  samozřejmostí,  že  nemusí  do  školy  dojíždět  do
Nového Veselí. Nezbývá, než jim popřát, aby v naší škole prožívaly svá
dětská léta radostně a dosahovaly co nejlepších výsledků.

                                                                                                                           Jan Mokrý

Současnost Základní školy Nížkov
Když  jsme  připravovali  školní  rok  2019/2020,  naplánovali  jsme  na
květen 2020 den otevřených dveří, který pořádáme vždy po pěti letech
k výročí  znovuotevření  úplné  základní  školy,  aby  se  veřejnost  mohla
seznámit s tím, jak je škola vybavena a čím disponuje. Covid-19 všechny
plány změnil a my den otevřených dveří přesunuli na konec září 2020.
Ale ani v tomto termínu jsme nemohli akci uspořádat, protože od 1. 9.
2020 jsme opět museli velmi omezit pohyb veřejnosti v prostorách školy.
Budova školy, škola a její vybavení prošlo od 1. 9. 1990 do současnosti
obrovskou proměnou. V devadesátých letech bylo přistavěno jedno celé
patro a před patnácti lety vybudována nová jídelna a kotelna a kompletně
zrekonstruováno  sociální  zařízení  včetně  zázemí  pro  provozní
pracovníky. V současné době škola disponuje šestnácti učebnami. Každá
třída  má  svou  kmenovou  učebnu.  Kmenové  učebny  2.  stupně  jsou
zařízené jako odborné učebny některých předmětů, jedna je určena pro
výuku českého jazyka,  jedna pro výuku matematiky,  jedna pro výuku
dějepisu  a  předmětů  s  výchovným  zaměřením  a  jedna  pro  výuku
zeměpisu a tato učebna zároveň slouží jako druhá jazyková učebna pro
výuku ruského jazyka. Všechny tyto učebny jsou vybavené počítačem
a prezentační  technikou,  v  jedné  je  interaktivní  tabule,  v  jedné
interaktivní  dataprojektor,  v  jedné  dataprojektor  a  v  jedné  velká
obrazovka. Protože jsme v letošním školním roce jednu učebnu 1. stupně
půjčili mateřské škole, slouží jako kmenová učebna 2. stupně i ateliér pro
výtvarnou výchovu. I učebny 1. stupně jsou vybaveny počítačem a tři
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i prezentační  technikou  (interaktivní  tabulí,  dataprojektorem
a dotykovým  panelem).  Škola  disponuje  jednou  místností  pro  školní
družinu,  takže  zájmové  vzdělávání  jednoho  oddělení  musí  probíhat
v jedné  z  učeben  1.  stupně.  Máme počítačovou  učebnu  s  25  počítači
a dataprojektorem,  cvičnou  kuchyňku  se  dvěma  linkami  a  sporáky.
V jazykové laboratoři je nový komunikační systém řízený přes počítač
a 25 notebooků. V badatelně přírodovědných předmětů (učebna chemie,
fyziky a přírodopisu) je rozvod vody a elektřiny k pracovním místům
žáků  a  velké  množství  různých  souprav  k  pokusům  a experimentům
z fyziky, chemie a přírodopisu. Nově jsme zakoupili 11 souprav senzorů
a čidel Pasko a 6 souprav senzorů a čidel Vernier. Ke každé soupravě
mají  žáci  k dispozici  i  tablet,  v  učebně  je  interaktivní  tabule.
V posledních  letech  jsme  se  zaměřili  také  na  vybavení  školy  pro
polytechnickou  výchovu.  Máme  výborně  vybavenou  školní  dílnu,
ve které  je  velké  množství  nástrojů  a  nářadí  (včetně  aku  nářadí
a elektrických brusek a několika druhů pil) a různé stavebnice (Merkur,
Roto,  Teifoc,  Lego  Mindstorms  atd.).  V  místnosti  školní  dílny  je
i keramická dílna včetně pece na vypalování.  V současné době máme
čtyři 3D pera,  a protože jsme se zapojili  do projektu Průša pro školy,
budeme mít i 3D tiskárnu. Všechny učebny školy jsou vybaveny novým
nebo renovovaným nábytkem (nový nátěr, nové desky stolů). 
Aniž bychom tušili, že nastane doba kovidová, kdy budeme potřebovat
velké  množství  IT  techniky,  máme  v  současné  době  ve  škole  101
počítačů (39 stolních, z toho 16 s dotykovým monitorem, 1 mikropočítač
k dotykovému panelu, 23 notebooků a 38 tabletů s klávesnicí), dalších
11 notebooků máme objednaných a měly by být dodány do konce tohoto
roku. Využíváme i 4 mobilní telefony s fotoaparátem a kamerou. Učitelé
a  žáci  mají  k  dispozici  5  multifunkčních  zařízení  (tiskárna,  kopírka,
skener), z toho tři A3 (jedna z nich je barevná) a dvě A4 a jednu kopírku
A4.  Do  všech  předmětů  je  k  dispozici  velké  množství  různých
výukových pomůcek,  modelů,  přehledů  a  didaktických  her.  Škola  má
zakoupené  licence  na  87  výukových  programů  do  různých  předmětů,
na některé  interaktivní  učebnice  vydavatelství  Fraus  a  Nová  škola,
na program Mount Blue (psaní všemi deset), na program Alf (součástí je
i Alfbook  a  On-line  testování  Alf),  na  procvičovací  testy  Umíme  to
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(matematika, český jazyk, anglický jazyk a fakta) a na vstup do Virtuální
knihovny. Učitelé využívají licence na vstup do Datakabinetu. Škola již
řadu  let  používá  platformu  Office  365,  jejíž  součástí  je  i aplikace
TEAMS, kterou jsme začali  intenzivně využívat  na realizaci  distanční
výuky v letošním školním roce.  Protože jsme chtěli  být  na případnou
distanční výuku v tomto školním roce připraveni, učili se s touto aplikací
od září pracovat nejen učitelé, ale i děti. Obzvláště žáky 2. stupně jsme na
tuto výuku s využitím TEAMS připravovali velice intenzivně. Nakonec
základní práci v TEAMS a přihlášení se do on-line hodiny zvládli i ti
nejmenší a paní učitelka pomocí této aplikace vyučovala i žáky 1. třídy.
Distanční výuka žáků 5. - 9. ročníku probíhala pouze v tomto prostředí
synchronní  nebo  asynchronní  metodou.  Díky  všemu tomuto  vybavení
a také tomu, že disponujeme vybavením pro široké spektrum výukových
předmětů  a činností,  patříme  k nejlépe  vybaveným  základním  školám.
V současné  době  má  škola  24  kmenových  zaměstnanců,  z  toho
4 provozní pracovníky a 20 pedagogických pracovníků, dvě paní učitelky
jsou na mateřské dovolené a další pracují pro školu na dohody.

                                                                                                                         Mgr. Marta Novotná

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
17. 9. 2020 v 19 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro 15,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 0.
2. Změnu  provozního  řádu  hřiště  za  sokolovnou  (ustanovení  správců,
rozvrh aktivit, otevírací doba pro veřejnost). Hlasování: pro 11, proti 3,
zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
3. Pozlacení Krista na kříži na hřbitově a před kostelem (cca za 25 tisíc
Kč). Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0.
4. Rozpočtové  opatření  číslo  7/2020  ze  dne  17.  9.  2020.  Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
5. Výměnu  střešních  oken  v  domě  o  dvou  bytových  jednotkách.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
6. Zařazení  území  Obce  Nížkov  do  území  působnosti  MAS
Českomoravské  pomezí  o.  p.  s.  na  programové  období  2021 –  2027.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
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II.  Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo pozlacení Krista na kříži na
hřbitově. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 9, nepřítomen 0, omluven 0.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost otevření hřiště za sokolovnou v odpoledních hodinách.
2. Žádost pana ... o prodej pozemku p. č. 52/11 v k. ú. Nížkov.
3. Žádost pana ... o prodej části pozemku p. č. 943/89 o výměře 85 m2.
4. Cenové nabídky na opravu památek a křížů v obci.
5. Možnost restaurování pomníku obětem válek.
6. Možnost restaurování sochy sv. Jana na návsi.
7. Možnost umístění kontejnerů na bioodpad.
8. Umístění cedule „Zákaz skládky“ v lokalitě „Nad škrobárnou“.
9. Informace o špatném třídění odpadů – do plastů se hází sklo atd.
10. Nepořádek na silnicích – kůry, krev z aut kafilerky, který způsobují
dopravci  dřeva  a  dopravci  vedlejších  živočišných  produktů  (odpadů
živočišného původu).
11. Stav podmáčených a rozježděných obecních lesních a polních cest.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. Panem Ing. Pavlem Bartošem o tom, že podle nového jízdního řádu
(od 13.  prosince  2020)  bude  na  vlakové  zastávce  Nížkov  zastavovat
většina osobních vlaků.
2. O  doporučení  Rady  Kraje  Vysočina  krajskému  zastupitelstvu  zrušit
usnesení  zastupitelstva  kraje  č.  0612/05/2018/ZK ze  dne  11.  9.  2018
a nepožadovat  po  obcích  Kraje  Vysočina  příspěvek  na  financování
veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny a současně převzít
od obcí jejich objednávku v pracovních dnech a o víkendech.
3. O stavu výstavby dětského hřiště  na pozemku p. č.  943/103 v k.  ú.
Nížkov.
4. O dotazu paní Petry Štohanzlové na hřiště a sportoviště v obci.
5. O  dopisu  pana  Jiřího  Jindřicha  o  stavu  pomníku  pana  Chalupníka
v Bukové.
6. O pachtovní smlouvě mezi LD Polná a podílnickými obcemi.
7. O plánované odstávce elektrického proudu 6. 10. 2020.
8. O provedené opravě střechy Mateřské školy Nížkov.
9. O podané žádosti o dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity.
10. O přípravě voleb 2. a 3. 10. a 9. a 10. 10. 2020.
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11. O nabídce nákupu elektromobilu.
12. O nabídce služeb domácího hospice.
V. Zastupitelstvu obce byla vysvětlena tvorba jízdních řádů a přestupní
návaznosti v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou.
VI. Zastupitelstvu obce byly zodpovězeny dotazy:
1. Ohledně zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
2. Jakým způsobem se  provádí  sčítání  výstupu,  nástupu  a  obsazenosti
vlaků na jednotlivých zastávkách.
3. Jak budou probíhat výběrová řízení na výběr dopravce pro osm oblastí
a přechod na nové jízdní řády a nové autobusové spoje.
VII.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  konstatovalo,  že  tímto  petici  za
obnovení  zastavování  vlaků  na  vlakové  zastávce  Nížkov  považuje  za
projednanou.

Ověřovatelé zápisu: Josef Ločárek a Jan Mokrý

Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslavila:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Marie Šimanovská Nížkov 83 let
K Vašemu  významnému  životnímu  jubileu
srdečně  blahopřejeme  a do  dalších  let  přejeme
hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
(V této rubrice jsou uveřejněna výročí pouze těch občanů, kteří předali obci písemný souhlas s jejich zveřejněním.)

Josef Vlček – starosta obce

Kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí
Vzhledem k současné situaci,  kdy je  pořádání  jakýchkoli  sportovních,
kulturních  a  společenských  akcí  zakázáno,  nebudeme prozatím v  této
rubrice žádné plánované akce uvádět, protože neustále dochází k jejich
rušení nebo posunu termínů.

Mgr. Marta Novotná

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, e-mail: nizkov@nizkov.cz,
IČ: 00294870. Evidenční číslo: MK ČR E 23221,  vyšlo 20. 11. 2020. Periodicita: 4x ročně. Místo vydání:

Nížkov
Počet výtisků: 350 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, neprošlo jazykovou úpravou. 

Příspěvky do Nížkovských listů, vzkazy, informace, poznámky a připomínky odevzdejte v kanceláři Obecního
úřadu Nížkov nebo zasílejte na e-mailovou adresu: marta.novotna@zs.nizkov.cz

Aktuální informace o naší obci najdete na www.nizkov.cz.
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