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Periodický tisk územního samosprávného celku                       Ročník 2022: číslo 1 

Přání 

Všem občanům přejeme krásné prožití velikonočních 

svátků, bohatou pomlázku a po celý rok zdraví, štěstí, 

spokojenost a pohodu. 
Bohuslav Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Jaroslav Holcman, Ing. Zdeněk Jeřábek, 

Josef Ločárek, Miloslav Marek, Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Petr Novotný, Mgr. Marta Novotná, 

David Toufar, Kamil Vejvoda, Josef Vlček 

Přejeme klidné prožití velikonočních svátků, dny zalité 

sluncem a hodně sil a zdraví po celý rok. 
Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov 

 

Pozvánky 

Srdečně zveme všechny občany na prohlídku prostor 

Základní školy Nížkov, která se uskuteční v sobotu 

30. 4. 2022 od 14 do 16 hodin.  
Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov 

Myslivecký spolek Nížkov zve občany na tradiční ,,Pálení 

čarodějnic" na bažantnici, které jsme z důvodu poutě 

v Nížkově přeložili na pátek 6. května 2022. 

Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás. 
Myslivecký spolek Nížkov 

 

Zápis do Mateřské školy Nížkov 

Zápis do Mateřské školy Nížkov (pro děti, které 

nejsou cizinci s dočasnou ochranou) se koná v úterý 

10. 5. 2022 od 9 do 16 hodin v budově Mateřské 

školy Nížkov, Nížkov 140.  

Zápis do Mateřské školy Nížkov (pro děti, které jsou 

cizinci s dočasnou ochranou) se koná v pátek 10. 6. 2022 od 9 do 

16 hodin v budově Mateřské školy Nížkov, Nížkov 140. 

Bližší informace jsou uvedeny na webu Mateřské školy Nížkov (Úvod | 

ms-nizkov.cz). 
 Bc. Iva Štikarová 

 

https://www.ms-nizkov.cz/
https://www.ms-nizkov.cz/
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Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023 

Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov 

(pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou 

ochranou) se koná v pátek 22. 4. 2022 od 

13 do 17 hodin v přízemí budovy 

Základní školy Nížkov, Nížkov 11.  

Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov 

(pro děti, které jsou cizinci s dočasnou 

ochranou) se koná v pátek 10. 6. 2022 od 

13 do 16 hodin v přízemí budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.  

Bližší informace jsou uvedeny na webu Základní školy Nížkov (Zápis do 

1. třídy | zs.nizkov.cz). 
 Mgr. Marta Novotná 

 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 

16. 12. 2021  

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 

1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, 

nepřítomen 0, omluven 2. 

2. Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion 

Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 

omluven 2. 

3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022. Hlasování: 

pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2. 

4. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2. 

5. Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 – příjmy 23 086 145,- Kč, výdaje 

23 086 145,- Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 

omluven 2. 

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele AQUASYS spol. s r. o., 

Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, jehož nabídka byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle 

§ 122 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
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znění. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 

omluven 2. 

7. Zadání technického dozoru dodavatele Obec Nížkov na stavbu Obytný 

soubor RD – Loučka 4. etapa, technická infrastruktura firmě PL 

Building s. r. o., Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 13, 

proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2. 

8. Nákup pozemku p. č. 20 v k. ú. Špinov o výměře 78 m2, nákup 

pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Špinov o výměře 79 m2, nákup pozemku 

p. č. 23/2 v k. ú. Špinov o výměře 98 m2. Hlasování: pro 13, proti 0, 

zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2. 

9. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře 35 m2 

a pozemku p. č. 1691/20 v k. ú. Nížkov o výměře 21 m2, (výměra bude 

upřesněna dle skutečného zaměření (geometrického plánu). Hlasování: 

pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2. 

II. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s Rozhodnutím 

zadavatele o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle § 122 

zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Ověřovatelé: Josef Ločárek a Ing. Zdeněk Jeřábek 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 1. 2022  

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, 

schválení programu zasedání 

2. Rozpočtové opatření – pravomoc rady 

Přijato usnesení č. 1/2022/Z1: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

pravomoc Rady obce Nížkov schvalovat rozpočtová opatření v příjmové 

části v neomezené výši a ve výdajové části v jedné položce do výše 250 

tisíc Kč. 

3. Žádost o výměnu okna a dveří 

Přijato usnesení č. 2/2022/Z1: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost 

nájemníků obecních bytů č. p. 206–212 o výměnu vchodových dveří 

a dřevěných oken. 

4. Dohoda o provedení práce se zastupiteli 

Přijato usnesení č. 3/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody 

o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 

31. 10. 2022 dle stanovených podmínek. 
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Přijato usnesení č. 4/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody 

o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 

31. 10. 2022 dle stanovených podmínek. 

Přijato usnesení č. 5/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody 

o provedení práce se zastupitelkou obce paní … od 1. 2. 2022 do 

31. 10. 2022 dle stanovených podmínek. 

Přijato usnesení č. 6/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody 

o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 

31. 10. 2022 dle stanovených podmínek. 

5. Prodej části pozemku – záměr č. 1/2022 

Přijato usnesení č. 7/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje prodej části 

pozemku p. č. 1691/1 o výměře 75 m2, p. č. 58/6 o výměře 28 m2, 

p. č. 58/8 o výměře 144 m2, vše v k. ú. Nížkov panu … . 

6. Rozpočtové opatření 

Přijato usnesení č. 8/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření číslo 1/2022 ze dne 27. 1. 2022. 

7. Diskuse, informace, různé, závěr 

• Pravidla pronájmu sportoviště a jeho zázemí v Nížkově a Bukové.  

• Jednání s panem Prebslem o možnosti nákupu/směny pozemků 

v Bukové. 

• Připravované pozemkové úpravy v k. ú. Nížkov a k. ú. Buková. 

• Pronájem návsi na pouť 2022.  
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dočekalová a Kamil Vejvoda 

 

Nížkov – zasíťování lokality OS RD Loučka, 4. etapa 

Začátkem letošního roku bylo předáno staveniště a zároveň zahájena 

stavba v obci Nížkov - zasíťování lokality obytného souboru rodinných 

domů LOUČKA 4. etapa. Jedná se o kompletní technickou 

infrastrukturu pro výstavbu osmnácti rodinných domů v této lokalitě. 

Realizaci stavby (po uskutečnění výběrového řízení, které zpracovala 

firma STAVONA Tender, spol. s r.o.) vyhrála stavební firma 

AQUASYS spol. s r.o. Žďár nad Sázavou. Stavební akci řídí a dozoruje 

obec Nížkov (dešťová kanalizace, plyn, elektro a místní komunikace) 

a Svaz vodovodů a kanalizací Žďár nad Sázavou (splašková kanalizace 

a rozvod vody). Souběhem této akce je zhotovení dešťové kanalizace 

budoucího projektu souboru dalších osmnácti rodinných domů v lokalitě 
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Loučka 5. etapa (rezervní 

stavební parcely). Stavba – 

LOUČKA 4. etapa byla 

zahájena 17. 1. 2022 

a kompletní ukončení této akce 

(včetně kolaudačního řízení) je 

smluvně dohodnuto na 

30. 9. 2022. Po tomto termínu bude akce finančně vyhodnocena, 

stanovena cena parcel a teprve potom budou parcely nabízeny k prodeji.  

 
Petr Němec - místostarosta 
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Poplatek za komunální odpad a psa 

Poplatek, který se vybírá za svoz komunálního odpadu, je pro rok 2022 

stanoven na 400,- Kč na osobu. Poplatek za psa je 150,- Kč, pro majitele 

starší 65 let je poplatek stanoven na 100 Kč. Poplatky je možné uhradit 

na obecním úřadě od března 2022 nebo na bankovní účet Obce Nížkov -

6121751/0100 (variabilní symbol: číslo popisné).  
Josef Vlček – starosta obce 

 

Jarní úklid 

Zimní období je za námi a zbyl nám jen nepořádek, který je nutné uklidit. 

Děkuji Vám všem, kteří se staráte o úklid a vzhled před vaším obydlím, 

není v možnostech obce se o vše postarat. Objednaná technika není vždy 

časově dostupná, někdy nefunguje nebo chybí lidé.  
Josef Vlček – starosta obce 

 

Jak dnes nepřijít o (vnitřní) pokoj? 

Když píšu tento článek, dominuje téma války na Ukrajině už měsíc všem 

možným druhům zpravodajství. Člověka se z přemíry nepříznivých zpráv 

ale snadno může zmocnit strach, úzkost, deprese nebo třeba hněv či 

nenávist. Nic z toho není dobré. Jako kněz bych tu chtěl čtenářům 

nabídnout pár podnětů k tomu, jak si uchovat v srdci pokoj navzdory 

záplavě negativních zpráv. A rovnou se přiznávám, že tento článek je 

napůl kompilát.  

Omezme sledování válečného zpravodajství 

Naší psychice určitě neprospěje, budeme-li sledovat válečné 

zpravodajství řádově hodiny denně. Myslím, že pouhá čtvrthodina je až 

dost. A rozhodně není dobré sledovat válečné zpravodajství krátce před 

spaním.  

Musím se přiznat, že mi dělá problém se do té zmíněné čtvrthodiny vejít. 

A tak jsem si zvolil ještě jedno kritérium: nevěnovat zpravodajství 

v daný den více času než modlitbě za mír.  

Nenechejme se ovládnout a zahltit hněvem a nenávistí vůči těm, kdo 

páchají zlo 

Angličané prý mají přísloví, že jedna facka dokáže obletět celý svět. 

Prvním, kdo se (alespoň v Bibli) nechal ovládnout hněvem, byl Kain, 

a dopadlo to hodně špatně.  
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Pamatujme na to, že sami nejsme úplně bez viny a nejsme dokonale 

spravedliví a snažme se rozlišovat mezi zlem na straně jedné a jeho 

pachatelem na straně druhé. Je naprosto v pořádku zastat se slabých 

a bojovat proti zlu. Zároveň bychom ovšem v pachateli zla stále měli 

vidět člověka. Člověka, který je nám mnohdy podobný více, než jsme 

ochotni si připustit.   

Je dobré se v rámci svých možností nějak snažit pomoci 

Možnosti, jak se aktivně postavit na stranu dobra, jsou různé 

a mnohostranné. Můžeme přispět do materiální či finanční sbírky. 

Můžeme vyjádřit svoji solidaritu i mnoha jinými způsoby. Kdo k tomu 

má podmínky, může dokonce nabídnout přístřeší uprchlíkům. Můžeme 

se třeba zamyslet nad tím, jak my sami můžeme přispět ke snížení 

spotřeby ropy a zemního plynu, z jejichž prodeje je, byť částečně 

a nepřímo, ruská agrese také financovaná. Každý se může modlit za mír 

a za změnu smýšlení strůjců války.  

Nenechme si namluvit, že jsme bezvýznamní. Nikdo není bezvýznamný. 

Každé naše rozhodnutí pro dobro, učiněné v rámci našich skromných 

možností, má svoji váhu. Nemusíme se snažit dělat více, než na co 

stačíme, a neměli bychom se trápit tím, že naše možnosti pomoci jsou jen 

skromné a omezené. Ale rozhodně bychom neměli být k utrpení druhých 

neteční.    

Na závěr bych chtěl všem čtenářům popřát pokojné, požehnané 

Velikonoce. 

Zdeněk Sedlák - farář 

 

ČSŽ 

V prosinci 2021 jsme po 

dlouhé pauze opět vyrazili do 

Žďáru nad Sázavou na zimní 

stadion. Malých i velkých 

bruslařů se sešlo opravdu 

hodně. Bruslení jsme si 

všichni užili. Moc děkujeme 

za podporu, hojná účast nám dává chuť i nadále organizovat společné 

akce. 
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V neděli 5. 6. 2022 bude probíhat již tradiční sportovní odpoledne pro 

děti. Začátek akce je ve 13:00 hodin na výletišti v Nížkově. Na programu 

jsou soutěže pro děti, ukázka exotických zvířat s výkladem a volná 

zábava. Občerstvení bude zajištěno. Zveme všechny občany: "Přijďte 

s námi strávit pohodové odpoledne!"  
Ilona Toufarová 

 

Společenská rubrika 

Významné životní jubileum oslavili: 

Jméno a příjmení Bydliště Jubileum 

Jaroslav Pernička Buková 80 let 

Jan Chvátal Nížkov  75 let 

Marie Vytlačilová Nížkov 97 let 

Jiří Vystrčil  Nížkov 60 let 

Vladimír Němec Špinov 80 let 

Květoslava Marková Nížkov 82 let 

Jaroslava Jakešová Nížkov 90 let 

Ivo Pokorný Nížkov 60 let 

Miloslava Koubková Nížkov 75 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 

 

Pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce 

22. 4. 2022 od 13 do 17 hodin zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov 

pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou ochranou (více na webu Zápis 

do 1. třídy | zs.nizkov.cz) 
Základní škola Nížkov 

23. 4. 2022 nížkovský přespolní běh u koupaliště v Nížkově (více na 

webu Atletika – Přespolní běh | Nížkov – obec na Vysočině (nizkov.cz) 

TJ Sokol Nížkov 

29. 4. 2022 od 20 hodin pouťová zábava v sokolovně v Nížkově, hudba 

Ústřední topení  
TJ Sokol Nížkov 

 

https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
https://www.nizkov.cz/category/sport/prespolni-beh/
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30. 4. 2022 od 14 do 16 hodin den otevřených dveří v Základní škole 

Nížkov, Nížkov 11 
Základní škola Nížkov 

30. 4. 2022 od 20 hodin pouťová zábava v sokolovně v Nížkově, hudba 

Beat band 
TJ Sokol Nížkov 

1. 5. 2022 poutní slavnost v kostele svatého Mikuláše v Nížkově 
Farnost Nížkov 

3. 5. 2022 od 19:15 hodin mše svatá s májovou pobožností u kapličky 

v Bukové 
Farnost Nížkov 

6. 5. 2022 pálení čarodějnic u bažantnice v Nížkově 
Myslivecký spolek Nížkov 

10. 5. 2022 od 9 do 16 hodin zápis do Mateřské školy Nížkov pro děti, 

které nejsou cizinci s dočasnou ochranou (více na webu (Úvod | ms-

nizkov.cz) 
Mateřská škola Nížkov 

10. 5. 2022 od 19:15 hodin mše svatá s májovou pobožností u kapličky 

ve Špinově 
Farnost Nížkov 

14. 5. 2022 v 10 hodin primiční mše svatá p. Pavla Jelínka v kostele 

svatého Mikuláše v Nížkově 
Farnost Nížkov 

14. 5. 2022 atletické závody na hřišti za sokolovnou v Nížkově 
TJ Sokol Nížkov 

5. 6. 2022 od 13 hodin sportovní odpoledne pro děti u koupaliště 

v Nížkově 
Svaz žen Nížkov 

5. 6. 2022 koncert Scholy Calandrella v kostele svatého Mikuláše 

v Nížkově 
Farnost Nížkov 

10. 6. 2022 od 9 do 16 hodin zápis do Mateřské školy Nížkov pro děti, 

které jsou cizinci s dočasnou ochranou (více na webu (Úvod | ms-

nizkov.cz) 
Mateřská škola Nížkov 

10. 6. 2022 od 13 do 16 hodin zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov 

pro děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou (více na webu Zápis do 

1. třídy | zs.nizkov.cz) 
Základní škola Nížkov 

https://www.ms-nizkov.cz/
https://www.ms-nizkov.cz/
https://www.ms-nizkov.cz/
https://www.ms-nizkov.cz/
https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
https://zs.nizkov.cz/zapis-do-1-tridy
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10. 6. 2022 od 18 hodin v kostele svatého Mikuláše v Nížkově „Noc 

kostelů“ 
Farnost Nížkov 

29. 6. 2022 v 16 hodin v jídelně Základní školy Nížkov slavnostní 

vyřazení žáků 9. třídy  
Základní škola Nížkov 

30. 6. 2022 v 8 hodin na hřišti za sokolovnou slavnostní ukončení 

školního roku 2021/2022 
Základní škola Nížkov 

3. 7. 2022 poutní slavnost v kostele Panny Marie v Sirákově 
Farnost Nížkov 

9. 7. 2022 VYSMÁTÉ LÉTO u koupaliště v Nížkově 
TJ Sokol Nížkov 

30. 7. 2022 Muflon cup na hřišti u koupaliště v Nížkově 
TJ Sokol Nížkov 

5. a 6. 8. 2022 večerní posezení s filmem u koupaliště v Nížkově 
Svaz žen Nížkov 

27. 8. 2022 triatlon u koupaliště v Nížkově 
Platilovi 

15. 10. 2022 od 20 hodin posvícenská zábava v sokolovně v Nížkově 
TJ Sokol Nížkov 

19. 11. 2022 od 20 hodin „Poslední leč“ v sokolovně v Nížkově, hudba 

Knajpa  
Myslivecký spolek Nížkov 

 

Co je to ta soběstačnost? 

Můžeme se bavit o soběstačnosti Evropy, České republiky, našeho 

Nížkova a přilehlých obcí nebo i soběstačnosti rodiny. Ale co to 

znamená? Podle toho, jakou chceme dostat odpověď, si můžeme klást 

otázky. Dá se vymyslet mnoho dobrých i nesmyslných otázek. Leckdy 

toto najdeme v silných politických prohlášeních. Ovšem ku prospěchu 

nám to mnohdy nepřidá. 

Z jiného pohledu se zdá být rozumnější, než přemýšlet o tom, jak vyrobit 

více něčeho, ptát se, jak by měla být naše činnost více ohleduplnější 

k okolí. Méně toho nakoupit. Méně benzínu projezdit. Méně v kotli 

protopit a méně vody z kohoutku odtočit. Anebo místo slova “méně” 

použít “efektivněji”. Potraviny kupovat v takovém množství, aby se 

nemusely po pár dnech zbytečně vyhodit. Odolat před koupí zbytečných 

věcí, které jsou aktuálně velmi populární, ale rychle zestárnou. Na krátké 
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vzdálenosti cestovat dopravními prostředky, které poháníme pohybem 

vlastního těla. Na toaletě a v běžných činnostech používat ne-pitnou 

vodu. A každý si určitě najde i jiné sobě blízké příklady. 

Spotřeba elektřiny je věčně omílané téma, ale příroda nám děkuje za 

každou (byť i malou) úsporu. Nyní, v době nedostatku elektrické energie 

a jejího zdražování, se zdá být pozdě na shánění alternativních zdrojů do 

domácnosti, protože poptávka je enormní, ale není tomu tak. Už 

i myšlenka se oceňuje. Každá lokálně vyrobená elektřina přispívá. 

Různí nedůvěřivci se alternativní zdroje snaží hanit, ale realita dává za 

pravdu, že jde o několikanásobně šetrnější zdroj energie oproti 

elektrárnám na fosilní paliva, kde pálíme dinosaury. 

A samozřejmě, dalším krokem k větší soběstačnosti je recyklace. Ať už 

jde o plastový, kovový nebo papírový odpad, kde se za poslední roky 

udělaly veliké kroky k znovupoužití těchto druhotných surovin. Taky 

nesmíme zapomenout na recyklaci biologických odpadů, kde jde 

zejména o odpady z našich kuchyní a zahrad. Kompostér se vejde na dva 

metry čtvereční naší zahrady. Není snad lepší ukázky, kdy se z odpadu 

stane velmi cenný materiál, který dodá zpětně ohromné množství živin. 

Za pomocí těchto živin vyroste na naší zahrádce mnoho dobrého. 

Udělejme tedy krok vpřed a začněme těmi nejjednoduššími věcmi! 

A v neposlední řadě jsou znakem soběstačnosti lokální služby. Máme to 

štěstí, že v naší obci máme plno běžných služeb a i ty, které nám dělají 

radost. Znáte ten pocit, když k vám přijde místní zedník, který má zlaté 

ruce? Střechu vám opraví tesař spolu s klempířem, kteří se nebojí běhat 

po hřebeni skoro se zavázanýma očima? Místní kovář vám udělá 

podkovu pro štěstí a krejčová vyspraví oblíbený kabát? A co takhle si dát 

k obědu zeleninu od místního farmáře? Jak osvěžující je v horkém létě 

kornout zmrzliny snědený na nížkovské návsi? A poklábosit si v místní 

hospodě? Zúčastnit se sportovních závodů a užít si večer na parketu 

nížkovské sokolovny během vyhlášených tancovaček? Važme si toho, co 

máme v blízkém okolí, a podporujme to. Na první pohled pohodlnější 

věci se nám v budoucnu mohou vymstít. Zde je snad i část odpovědi na 

to, jak být více soběstační. 

Vždyť není také něco pravdy v písni, která zní ve filmu Pekařův císař 

“Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc”? 
Jiří Špaček 
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Ze Základní školy Nížkov 

Od 1. 9. 2021 začala Základní škola Nížkov využívat webovou aplikaci 

Bakaláři, která zcela nahradila i žákovskou knížku (rodiče i děti v ní 

najdou všechny známky, slovní hodnocení i výchovná opatření). Ke 

komunikaci s dětmi i se zákonnými zástupci primárně využíváme modul 

Komens této aplikace. Prostřednictvím tohoto modulu jsou zákonní 

zástupci „prokazatelně informováni“ (potvrzují přečtení zprávy, které 

nahrazuje podpis), omlouvají absenci svých dětí (omluvenka je doručena 

třídnímu učiteli) a udělují souhlas s účastí na akcích, turnajích 

a soutěžích. V modulu Výuka rodiče i děti najdou rozvrh hodin, 

suplování a přehled domácích úkolů. V modulu Plán akcí najdou všechny 

plánované akce, které se dítěte týkají. Rodiče v aplikaci mohou 

kontrolovat osobní údaje dítěte a kontakty. Webovou aplikaci Bakaláři 

lze používat na počítači nebo v mobilu.  

I v letošním školním roce je Základní škola Nížkov zapojena do projektů. 

Na realizaci projektu Podpora zvýšení kvality vzdělávání v Základní 

škole Nížkov získala naše škola 426 281 Kč. Projekt probíhá od 

1. 11. 2020 a bude ukončen 31. 8. 2022. V rámci projektu realizujeme 

kariérní poradenství, spolupráci s Mateřskou školou Nížkov, čtenářský 

klub, projektový den a zaměstnáváme školního asistenta. Jako finanční 

partner jsme zapojeni od 1. 9. 2021 do projektu Implementace Krajského 

akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2. 

V rámci toho projektu jsme zakoupili výukový software 3D Corinth, 

Interaktivní učebnice Vividbook, 8 tabletů, 10 kusů robotů Ozobot 

a 7 kusů robotů Root na výuku informatiky. 

 
Mgr. Marta Novotná 
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