
Historie obce souvisí 
s programem mateřské 
školy

Obec Hlavečník leží na hranici Středo-

českého a Pardubického kraje. První do-

ložená zpráva o existenci obce pochází již 

z roku 1228, kdy byla obec darována Opa-

tovickému klášteru. Vlastnictví obce pře-

cházelo na majitele z různých šlechtických 

rodů. Po roce 1547 se Hlavečník připojil 

k chlumeckému panství. K němu se váže 

novodobější pověst o hlaveckých dubech 

– obrech. Majitel chlumeckého panství hra-

bě Oktavián Kinský se prý kdysi vsadil, že 

v jeho lese roste ten největší dub. Ostatní 

účastníci sázky stáli v němém úžasu, když 

je hrabě přivedl do lesa Spláví nedaleko 

Hlavečníku. Stál tam velikán dub a jeden 

z přítomných šlechticů ho nazval „dubem 

rychtářem mezi duby konšely.“ I dnes ros-

te v okolí obce mnoho krásných dubů a to 

nás inspirovalo. V naší školce jsou holčičky 

– duběnky a hoši – dubáčci. Celým školním 

programem provází děti „starý dub“ a jeho 

vyprávění. O dubáčcích a duběnkách je 

i naše školní hymna, kterou pro nás složila 

jedna z maminek.

Z historie školy 
v Hlavečníku

Škola byla postavena již v roce 1879 

jako jednotřídní, potom trojtřídní. Roku 

1924 budova vyhořela a vybudována byla 

škola nová, později měšťanská nesoucí 

název T. G. Masaryka. Mateřská škola za-

hájila činnost 3. 4. 1972. Vznikla adaptací 

uvolněného bytu tehdejšího ředitele ZDŠ 

v budově školy. Občané Hlavečníku do-

kázali za pouhé dva měsíce připravit pro-

středí pro prvních 21 dětí. Dobrá pověst 

školky se záhy rozšířila za hranice obce. Za 

obětavého vedení se děti účastnily okres-

ních soutěží a diplomy o výborném umís-

tění zdobí kroniku školy. V roce 2019 byla 

pro nedostatek dětí pozastavena činnost 

základní školy. Pod původním názvem 

zůstala v provozu pouze mateřská škola 

a školní jídelna. Došlo k výměně personálu 

pedagogických i provozních zaměstnan-

ců.
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Ze současnosti
Z podnětu zřizovatele došlo k význam-

ným změnám v prostoru školní kuchyně. 

Byla nově zařízena a dispozičně přebudo-

vána podle platných hygienických před-

pisů. V mateřské škole bylo vyměněno 

sanitární zařízení umyvárny. Třída byla vy-

bavena novým nábytkem, který umožnil 

rozčlenění prostoru herny na centra aktivit 

a můžeme tak naplňovat cíle vzdělávacího 

programu s prvky Začít spolu. Uvolněné 

prostory po základní škole nám umožnily 

využívat školní jídelnu a jednu ze tříd jako 

ložnici. Počet dětí se navýšil z 8 na 23. Pustili 

jsme se do úpravy pozemku bývalé základ-

ní školy. Byla vybudována velká bylinková 

spirála, kam děti chodí pravidelně zalévat 

a sklízet bylinky. Svačinky si zpestřujeme 

jarní cibulkou, pažitkou či petrželkou. Paní 

kuchařka využívá bylinky do polévek i k va-

ření bylinkových čajů.
  

Na podzim vykopávaly děti brambory 

ze záhonu ohraničeného vrbovými prout-

ky. Velkou akcí za spolupráce se zřizovate-

lem bylo vybudování pyramidového záho-

nu na školním dvoře. Za laskavého přispění 

rodičů, kteří dodali zeminu a sazenice, jsme 

mohli s dětmi navozit do záhonu úrodnou 

půdu a zasadit rajčata, papriky, lilky, okurky 

a dýně. Všechny děti již vědí, že bez vody 

by rostlinky nemohly žít, a tak je za sluneč-

ných dní horlivě zalévají.
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První společnou akcí byl „Dýňový po-

chod“. Následoval po dílně s rodiči, při které 

byly vyrobeny „dýňové lucerny“. Ty vyzna-

čovaly trasu pochodu obcí, kde děti s rodiči 

plnily úkoly na stanovištích. Na konci trasy 

čekalo na děti překvapení v podobě straši-

dýlek – duchů a rozdávání dárečků. Předvá-

noční čas jsme prožili přípravou na advent-

ní vystoupení u rozsvíceného vánočního 

stromečku ve dvou obcích. Setkali jsme se 

s rodiči na vánoční dílně při výrobě andělů 

ze dřevěných špalíčků. Dojemná byla ná-

vštěva „Betlémování“ v Kutné Hoře. Děti se 

zapojily do programu, setkaly se s čertem, 

andělem i Mikulášem. Zazpívaly si koledy, 

prohlédly výstavu betlémů a vytvořily vá-

noční ozdobičku. Na závěr jsme se vyfotili 

se všemi vystupujícími. 
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Další plánované akce v jarním období 

znemožnilo bohužel uzavření školy s ohle-

dem    na preventivní opatření proti rozšíře-

ní nemoci Covid 19.

Při květnovém zápisu do mateřské ško-

ly jsme neuspokojili zájem všech přihláše-

ných vzhledem ke kapacitě. Po jednáních 

se zřizovatelem vzešla iniciativa otevřít dal-

ší třídu přebudováním uvolněných prostor 

základní školy. Od 1. září 2020 je mateřská 

škola dvoutřídní. Dále probíhá rekonstruk-

ce vnitřních chodeb a tělocvičny.

Aktivity současného školního roku 

ovlivňují omezení vyplývající z nouzové-

ho stavu. Termín sportovní školičky byl již 

třikrát odložen, z plánovaných divadel se 

uskutečnilo pouze jedno. Snažíme se pro-

to vlastními silami vytvořit dětem pobyt ve 

škole zajímavým například návštěvou Mi-

kuláše či loutkovými divadélky.

Usilujeme o blízký kontakt s okolní pří-

rodou, o využívání darů zahrady. Zaměřuje-

me se na svobodu volby a výběru činností, 

kdy má dítě volnější hranice, ale zároveň 

odpovědnost za své konání. Pracujeme 

v centrech aktivit zaměřených na rozvoj 

různých inteligencí, umožňujících spolu-

práci dětí odlišných věkových kategorií. 

Preferujeme metody prožitkového a koo-

peračního učení, vzájemného naslouchání, 

povzbuzování, praktického příkladu, práce 

s knihou, komunitního kruhu, tvořivé dra-

matiky, zkoumání a experimentu, psycho-

motorického relaxačního cvičení i tvořivé-

ho výtvarného projevu.

ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA HLAVEČNÍK              4/4

BULLETIN
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.                             
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 720 953 766, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

speciál 2|2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

PŘÁNÍ DO BUDOUCNA?

• Vybavit školní zahradu novými 

  herními prvky

• Vybudovat venkovní dílnu

• Především – ZDRAVÍ NÁM VŠEM

Hana Horčičková


