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Grundschule Archlebov
Die älteste Erwähnung über den Unterricht in Archlebov stammt aus der Heirats-
matrike vom 2. Februar 1659 und der Geburtenmatrike aus dem Jahr 1673. Es ist 
aber anzunehmen, dass bereits früher in der Ortschaft unterrichtet wurde, und 
höchstwahrscheinlich war der Unterricht mit der Kirche und dem Pfarrhof eng 
verbunden. 

In der Gemeindechronik können wir folgende Eintragung aus dem Jahr 1784 
lesen: „… seit langem wurde hier von einem älteren Mann im Haus Nummer 246 
unterrichtet …“ 

Das Gebäude unserer Schule wurde im Jahr 1785 erbaut und im Jahr 1946 erneu-
ert. Bei der Neueröffnung der Schule im Jahr 1951 wurde Herr Václav Prchal zum 
Direktor ernannt. Im Jahr 2011 feiern wird das 60. Schuljubiläum.

ZŠ Archlebov
Nejstarší zmínka o škole v Archlebově je ve sňatkové matrice z 2. února 1659 
a ve křestní matrice z roku 1673. Ale je velmi pravděpodobné, že školní výuka 
probíhala v Archlebově již i v dobách dřívějších a s největší pravděpodobností byla 
provozována při kostelu a faře. 
V zápisech obecní kroniky je vznik školy datován rokem 1784: „… ač i dříve se zde 
vyučovalo a sice jakýmsi stařečkem na čísle 246 …“.
Ze zápisů ve školním archivu vyplyvá, že školní budova byla postavena v roce 
1785. V roce 1946 bylo rozhodnuto, že bude vybudována nová budova školy. Při 
otevření školní budovy dne 6.února 1951 byl ředitelem ustanoven Václav Prchal. V 
roce 2011 budeme slavit 60. výročí budovy školy.

hintere Reihe: Frau Lehrerin Martina Seloucká, Markéta Hořavová, Marie Švábová, 
Lucie Sedláčková, Monika Ziminová, Michaela Volšová, Kristýna Štosová, Pavel 
Malík, 
vordere Reihe: Lucie Slezáková, Tereza Zálešáková, Nikola Márová, Eva Stavinoho-
vá, Lenka Moudrá

zadní řada: paní učitelka Martina Seloucká, Markéta Hořavová, Marie Švábová, Lu-
cie Sedláčková, Monika Ziminová, Michaela Volšová, Kristýna Štosová, Pavel Malík, 
přední řada: Lucie Slezáková, Tereza Zálešáková, Nikola Márová, Eva Stavinohová, 
Lenka Moudrá
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Grundschule Dubňany
Unsere Schule besuchen in diesem Jahr 492 SchülerInnen. Es arbeiten hier 33 
PädagogInnen. Das Schuljahr 2008/2009 haben wir in einem neuen Schulgebäude 
begonnen. Ein Teil des Schulareals ist auch das Sportzentrum „Schildkröte“ und 
ein Sportplatz mit Kunstrasen, der uns viele Möglichkeiten der sportlichen Betäti-
gung bietet.

Ab diesem Schuljahr ist in unserer Schule auch ein Schulclub eingerichtet, in dem 
mehrere Freigegenstände angeboten werden, unter anderem der Keramik- und 
Handwerkszirkel. 

Bei der Themenwahl für den Wettbewerb „Malen mit den Farben der Erde“ haben 
wir uns durch die Umgebung unserer Schule inspirieren lassen – den Wald.
Während des Jahres betreiben wir auch karitative Tätigkeit, deren Erträge wir der 
Partnerschule in Galule (Tansania) widmen.

Základní škola Dubňany, 
příspěvková organizace
Naši školu v letošním školním roce navštěvují  492 žáci. Pracují zde 33 pedagogičtí 
zaměstnanci. Školní rok 2008/2009 jsme zahájili v nové budově.  Součástí našeho 
školního areálu je také Sportcentrum Želva a hřiště s umělou travnatou plochou, 
které nám nabízí širokou paletu sportovního vyžití. Od tohoto školního roku fun-
guje při naší škole školní klub, v rámci něhož funguje i náš Keramicko-rukodělný 
kroužek. Při volbě tématu do soutěže Malujeme barvami země jsme se inspirovali 
okolím naší školy – lesem. Během roku vyvíjíme charitativní činnost, jejíž výtěžky 
věnujeme naší partnerské škole v Galule v Tanzánii.
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Musik- und Kunstschule Hodonín
Abteilung Bildende Kunst
Die Bildende Kunst hat in unserer Kunstschule bereits langjährige Tradition. Das 
gute Unterrichtsniveau und die immer bessere Materialausstattung haben den 
Grundstein zur qualitativ hochwertigen künstlerischen Ausbildung gelegt. 
Die Abteilung für Bildende Kunst ist für alle Kinder und junge Leute frei 
zugänglich, die sich für die künstlerische Tätigkeit interessieren. Die Arbeit in der 
Abteilung wird nicht nur in der klassischen Form des Unterrichts, wie Zeichnung, 
Malerei, Modellieren, Formen, sondern auch mit Hilfe der modernen Ausdrucksfor-
men, wie Objektkunst, Raumgestaltung und Aktionskunst realisiert.

Für besonders begabte SchülerInnen bieten wir die Möglichkeit der Vorbereitung 
für die Aufnahmeprüfungen für Mittel- und Hochkunstschulen und Akademien an.

Unsere SchülerInnen stellen ihre ganzjährigen Bemühungen in einer Abschlussaus-
stellung vor, die in zwei Altersgruppen aufgeteilt ist.

ZUŠ Hodonín
výtvarný obor
Výtvarný obor má na hodonínské ZUŠ dlouholetou tradici.
Úroveň výuky a postupné budování materiálového vybavení položily základ kvalit-
nímu uměleckému vzdělávání.
Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o 
výtvarnou činnost.
Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a 
na sebe sama a dokázal to výtvarně vyjádřit.
Práce ve výtvarném oboru se uskutečňuje nejen za pomoci klasické výuky, jakými 
jsou kresba, malba, grafika, modelování, tvarování, ale také za pomoci nových 
vyjadřovacích prostředků, jako je kontakt s materiálem, objektová tvorba, výtvar-
né prostředí a akční tvorba.
Nadaným žákům poskytuje další znalosti v rozšířeném studiu, kde je připravuje k 
talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.
Žáci každoročně své celoroční výtvarné úsilí představí na závěrečné školní výstavě, 
která je rozdělena na prezentaci mladších a starších žáků.

 

 

Unterrichtssaal der Kunstschule Hodonin/Modelieren: 
Pädagogin und ihre zwei Studenten Poláková Gabriela, Zemánek Jaroslav 

Učebna modelovny ZUŠ HO
Žáci p.uč. Žitňanské: Poláková Gabriela, Zemánek Jaroslav

Unterrichtsaal der Kunstschule Hodonin/Zeichnen: 
Pädagogin und ihre drei Studentinnen Krabičková Dita, 
Rédrová Jessica, Mirošová Vendula 

Učebna kreslírny ZUŠ HO
Žáci p.uč. Vachové: Krabičková Dita, Rédrová Jessica, 
Mirošová Vendula
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Grundschule Mírové náměstí, 
Hodonín
Die Grundschule Hodonin ist eine Stadtschule, die bereits seit dem Schuljahr 
1930/1931 besteht. Im Jahr 1980 wurde sie renoviert und ein Zubau eröffnet. Zu 
allen Schulstufen, von der 1. bis zur 9. Klasse- gibt es Parallelklassen. Zur Zeit 
besuchen 350 SchülerInnen unsere Schule. Im Jugendhort gibt es Platz für 90 Schü-
lerInnen und die Nachmittagsbetreuung ist ein fester Bestandteil unserer Schule.

Ausgestaltung der Schule
Im Schulgebäude befinden sich 18 Stammklassenzimmer und 9 Fachlehrsäle. Im 
separaten Schulflügel sind zwei Turnsäle untergebracht, die im Außenbereich mit 
einem Sportareal vervollständigt sind. Das Mittagsessen wird von auswärts geholt 
und im Speisesaal, der sich im Untergeschoss befindet, ausgegeben. Neben dem 
Speisesaal ist die Nachmittagsbetreuung im Jugendhort, die attraktive Angebo-
te bietet: Schwimmunterricht, Flötenspiel, Computerkurse und künstlerisches 
Werken in einer Keramikwerkstätte. Unsere Schule ist sehr gepflegt und hat viele 
Grünpflanzen. Die Unterrichtsklassen sind geräumig und gemütlich.

In unserer Schule wird nach einem eigenen Programm unterrichtet:
„Wir lernen fürs Leben“
Dieses Unterrichtsprogramm entspricht den Erfordernissen der heutigen Zeit. Die 
SchülerInnen sollen Lebensgrundlagen erwerben die ihnen beim suchen und sor-
tieren von Informationen helfen und ihnen auch die Fähigkeit geben sich zwischen 
wichtigem und unwichtigem Informationsmaterial zu entscheiden. Unser Ziel ist es 
Bedingungen zu schaffen, die für die Persönlichkeitsentwicklung unserer SchülerIn-
nen fördernd sind. Natürlich wird auch Lesen, Schreiben und Rechnen unterrich-
tet, aber das Unterrichtsprogramm ist auf die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Indivi-
dualität der SchülerInnen orientiert und respektiert ihre persönliche Maximen. Die 
Ausgangspositionen dieser neuen Unterrichtsform sind Menschlichkeit, Offenheit, 
Vertrauen zwischen den PädagogInnen auf der einen und den SchülerInnen auf der 
anderen Seite, gute Zusammenarbeit mit den Eltern, Toleranz und gegenseitiger 
Respekt.

ZŠ Mírové náměstí, Hodonín
Základní škola Hodonín je školou městskou. Byla dána do užívání ve školním roce 
1930/1931. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a otevřena přístavba budovy. 
Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku, v nichž je 
po dvou paralelních třídách. V současné době školu navštěvuje 350 žáků. Součástí 
školy je i školní družina, kde jsou 3 oddělení s kapacitou 90 dětí.

Vybavení školy
V budově školy se nachází 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben. Součástí 
školy je samostatné křídlo školní budovy určené pro tělesnou výchovu se dvěma 
tělocvičnami a venkovním sportovním areálem. Škola má pouze svou výdejnu 
obědů, strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Vančurova. Velkou výhodou je 
školní družina, umístěna spolu se školní jídelnou v suterénu budovy. Školní družina 
je již dlouhodobě zaměřena na výuku plavání a hru na flétnu, práci s počítači a 
výtvarnou činnost dětí v keramické dílně. Škola dbá na čisté prostory s pěknou 
květinovou výzdobou. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na 1. stupni jsou pěkně 
a útulně vybavené třídy. Na 2. stupni probíhá v některých předmětech výuka v od-
borných učebnách. K výuce informatiky slouží 2 moderně vybavené učebny. Jedna 
z nich je využívána také k výuce dětí se SVP. Jazyková učebna, pracovna hudební 
výchovy, cvičná kuchyň a keramická dílna jsou dalšími odbornými učebnami školy.

Naše škola vyučuje dle vlastního školního vzdělávacího programu
„Učíme se pro život“
Náš ŠVP vychází z požadavků dnešní doby, a to aby si žáci během základního 
vzdělávání osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, aby byli schopni 
vyhledávat a třídit informace, zpracovávat je, určovat, co je důležité a co ne. 
Naším cílem je vytvořit dětem podmínky pro rozvoj osobnosti, aby si uvědomovaly 
své vlastnosti a schopnosti  a ty dokázaly uplatnit v dnešní moderní společnosti. 
Samozřejmě, že se ve škole děti stále učí číst, psát a počítat. Náš program je ori-
entován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Výchozí-
mi předpoklady změn v novém pojetí výchovně vzdělávacího procesu jsou lidskost, 
otevřenost, vzájemná důvěra mezi pedagogem a žákem, dobrá spolupráce s rodiči, 
tolerance a vzájemný respekt.
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Kunstgewerbeschule 
und Höhere Fachschule Hodonín
Auf der Kunstgewerbeschule und der Höheren Fachschule können die SchülerInnen 
entweder technisch ausgerichtete Maturafächer wie Tiefbau und Technisches Ly-
zeum oder in der Bildenden Kunst Angewandte Malerei, Werbegrafik und Kunstke-
ramik studieren. Bestandteil der Schule, nur räumlich getrennt, ist die Kunstwerk-
stätte (Dobrovolského-Straße - siehe Foto), wo die Fachpraxis für die Bildende 
Kunst stattfindet. Hier werden folgende Fächer angeboten: Bildende Vorbereitung, 
Entwurfszeichnen, praktische Übungen, Schriftzeichnen u.A.

Střední škola průmyslová a 
umělecká, VOŠ v Hodoníně
Na střední škole průmyslové a umělecké a VOŠ v Hodoníně mohou žáci studovat 
maturitní obory technicky zaměřené- Pozemní stavitelství a Technické lyceum 
anebo výtvarně- Užitá malba, Propagační výtvarnictví a Výtvarné zpracování ke-
ramiky. Součástí školy, která sídlí na ulici Brandlova, je odloučené pracoviště (ul. 
Dobrovolského - viz. foto), kde probíhá odborná praxe výtvarných oborů a vyučují 
se tam obory jako Výtvarná příprava, Navrhování, Praktická cvičení, Písmo apod. 

Die WettbewerbsteilnehmerInnen von links:
Mgr. Hana Češková (Pädagogin), Martin Kyjovský, 
Dominik Šváb, Romana Čermáková, Vivien Jandlová, 
Jan Svoboda, Adriana Otrubová, Michaela Galušová, 
Katarina Juríčková, Lenka Beranová, Marie Tauchmano-
vá a Lucia Macejková + es fehlte uns Eliška Prčíková, zu 
der Zeit krank

Na fotografii účastníků z leva:
Mgr. Hana Češková (pedagog), Martin Kyjovský, Dominik 
Šváb, Romana Čermáková, Vivien Jandlová, Jan Svo-
boda, Adriana Otrubová, Michaela Galušová, Katarina 
Juríčková, Lenka Beranová, Marie Tauchmanová a Lucia 
Macejková + chybí nám Eliška Prčíková, toho času 
nemocná

Dieses Foto zeigt das Gebäude in der Dobrovolského-Stra-
ße, wo sich die Kunstwerkstätten befinden.

Na fotografii budovy je budova odloučeného 
pracoviště- ateliérů- Dobrovolského Hodonín.
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Grundschule T.G. Masaryka 
Čejkovice
Unsere Schule wurde im Jahr 1975 feierlich eröffnet. Sie trägt den Namen des 
ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, der in seiner Kindheit 
mehrere Jahre in unserer Ortschaft gelebt hat.
Die Schule wird von 230 SchülerInnen besucht, von der 1. bis zur 9. Klasse. Einige 
SchülerInnen kommen aus den Nachbarorten. Das Schulgebäude steht in einer 
ruhigen Lage am Außenrand der Ortschaft. Die Schule besteht aus Pavillons mit 
Schulklassen und Fachlehrsälen, zwei Turnsälen, einem Fitnessraum, Schwimmhal-
le, die das ganze Jahr im Turnunterricht genutzt wird, zwei Horte für die Nachmit-
tagsbertreuung, einer Küche und dem Speisesaal. Zum Schulensemble gehört auch 
die Ortsbibliothek. Auf dem ausgedehnten Schulgrundstück entsteht zur Zeit eine 
Laube, welche die „grüne Klasse“ wird. In der Nähe befindet sich das Athletiksta-
dion mit neuen, modernen Bodenbelägen. Der Athletikklub in Čejkovice hat eine 
lange und ruhmreiche Tradition, die sogar einige Staatsmeister hervorbrachte.
Unsere Schule wurde im Vorjahr restauriert: Fenster, isolierte Fassade und auch 
der Computersaal ist erneuert.
„Kunsttropfen“ nennen wir die Galerie in der Eingangshalle in der bereits viele 
Künstler aus der Region, oder auch aus entfernteren Orten, ausgestellt haben. 
Ausstellungseröffnungen mit musikalischen Einlagen, die der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich sind, wechseln mit Präsentationen der Werke der Kinder, einschließlich 
der Fotoarbeiten. Unsere Schule können die Besucher, abgesehen von den Vernis-
sagen, an den Tagen der offenen Tür besichtigen.
Den Kindern stehen 18 verschiedene Zirkel zur Auswahl: Keramikwerkstätte, plas-
tische Gestaltung, Musikunterricht für mehrere Instrumente (auch elektronische), 
die Volkstanzgruppe „Iskérka“ und viele andere. Sehr gute Erfolge in Bewerben 
feiern unsere Tanzmaireichen. Unsere SchülerInnen nehmen an vielen Künstler- 
und Sportwettbewerben teil.

ZŠ T.G. Masaryka Čejkovice
Naše škola byla slavnostně otevřena v roce 1975. Nese název podle prvního 
prezidenta Československé republiky, který prožil několik let svého dětství v naší 
vesnici. Školu navštěvuje asi 230 žáků 1. až 9. třídy, mezi nimi i několik žáků 
dojíždějících ze Starého a Nového Poddvorova. 
Budova školy je situována do klidné zóny na okraji obce. Tvoří ji pavilony s 
učebnami a odbornými učebnami, součástí školy jsou i dvě tělocvičny, posilov-
na, plavecký bazén využívaný po celý rok v hodinách tělesné výchovy, jsou zde 
2 oddělení družiny a kuchyň s jídelnou. Součástí budovy je i obecní knihovna. K 
objektu školy patří i rozsáhlý školní pozemek, v němž v současné době vyrůstá al-
tán – přírodní učebna. V jeho blízkosti se nachází atletický stadion se zcela novými 
moderními povrchy. Atletický klub Čejkovice má již dlouhou tradici a byla v něm 
vychována řada vynikajících sportovců, včetně několika mistrů republiky.
Naše škola byla v loňském roce zrekonstruována. Šlo především o výměnu oken, 
vnější zateplení a novou fasádu. Rovněž jedna z počítačových učeben prošla výz-
namnou renovací. 
Ve vstupní hale školy máme galerii s názvem „Kapka umění“. Zde proběhla už 
řada výstav děl různých výtvarných umělců z regionu i vzdálenějších míst. Výs-
tavy zahajované vernisážemi s hudebními vložkami a přístupem veřejnosti jsou 
prostřídány výstavami výtvarných prací žáků, včetně fotografických prací. Kromě 
vernisáží je naše škola přístupná veřejnosti téměř každoročně v dny otevřených 
dveří, naposled byl tento den nazván Masarykův kraj.
Žáci naší školy mají možnost navštěvovat řadu kroužků různého zaměření (je jich 
18), k dispozici máme např. i keramickou dílnu, dílnu pro modelářský kroužek, 
dobrých výsledků na soutěžích dosahují mažoretky, národopisný kroužek Iskérka 
aj. Kromě toho probíhá na naší škole výuka hry na hudební nástroje, včetně hry na 
elektronické nástroje.
Naši žáci jsou zapojováni do různých předmětových, uměleckých, sportovních a 
dalších soutěží, v nichž se i na mimoškolní úrovni, vzhledem k počtu žáků na naší 
škole, velmi dobře umísťují.
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Grundschule und Kindergarten 
Dolní Bojanovice
Unsere Schule liegt neun Kilometer von Hodonín entfernt in der Ortschaft Dolní 
Bojanovice. In diesem Schuljahr nehmen hier ca. 260 SchülerInnen in 13 Klas-
sen am Unterricht teil. Bestandteile dieser pädagogischen Einrichtung sind: der 
Kindergarten für 100 Kinder, der Hort mit Nachmittagsbetreuung für maximal 60 
SchülerInnen, und der Speisesaal.
Abgesehen von den Pflichtgegenständen bieten wir den SchülerInnen Konversation 
in Fremdsprachen, Medialerziehung, Ethik, Sportspiele, Computerpraktikum und 
Schreiben am Computer an. Religionsunterricht ist Freigegenstand. In einer spiele-
rischen Form lernen die SchülerInnen ab der 1. Klasse die englische Sprache.
Ein großer Vorteil unserer Schule ist ihre gute Ausstattung - 16 Fachlehrsäle 
wie z.B. Sprachlabor, Computersaal, zwei Klassen mit einer interaktiven Tafel, 
Keramikwerkstätte, eine Schülerredaktion und ein Lauf-oval mit einem Mehr-
zwecksportplatz.
Während des Schuljahres werden verschiedene Kurse angeboten - Schwimmen, 
Schule in der Natur und der Skikurs. Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind: 
Präsentation der Abschlussarbeiten der 9. Klasse, Ferienlager nahe des Ortes für 
die Kinder der 1. Schulstufe, Schulball, Radfahrkurs, Erholungsaufenthalt am Meer 
oder Sportwettkämpfe mit Partnerschulen. Während des Schuljahres bereiten die 
PädagogInnen eine ganze Reihe von Projekttagen vor - Werkstätten und Wettbe-
werbe.
Unsere Schule ist einfach super.

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
Naše škola se nachází 9 km od Hodonína, v obci Dolní Bojanovice. V tomto školním 
roce se zde vzdělává cca 260 žáků ve 13-ti třídách. Součástí školy je mateřská 
škola s kapacitou 100 dětí, školní družina pro 60 žáků a školní jídelna.
Kromě povinných předmětů nabízíme žákům: Konverzaci v cizím jazyce, Mediální 
výchovu, Etickou výchovu, Sportovní hry, Počítačové praktikum, Psaní na PC. Ne-
povinným předmětem je zde výuka náboženství. Hravou formou se žáci učí již od 
1. třídy anglickému jazyku. 
Velkou předností školy je dobré materiální vybavení – 16 odborných učeben, jako 
např. jazykové učebny, učebna PC, 2 učebny s interaktivní tabulí, keramická 
dílna, běžecký ovál s venkovním víceúčelovým hřištěm a také redakční žákovská 
místnost. 
Během školního roku se žáci účastní různých kurzů – plavání, školy v přírodě a 
lyžařského. Dalšími pravidelnými akcemi jsou Absolventské práce 9. ročníku, 
příměstský prázdninový tábor pro žáky 1. stupně, školní ples, cyklovodácký kurz 
nebo ozdravný pobyt u moře, či sportovní akce s různými družebními školami. 
Během školního roku připravují učitelé spoustu projektových dnů, dílen či soutěží. 
Naše škola je prostě super.
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Grund-Kunst-Schule 
Dolní Bojanovice
Unsere Schule befindet sich in der malerischen Ortschaft Dolni Bojanovice in Süd-
mähren. Sie bietet die Grundausbildung in künstlerischen Disziplinen und knüpft 
an die 50-jährige Tradition der Musikschule im Geburtshaus des Lehrers Janeček 
an. Dank der Rekonstruktion der Grundkunstschule im Jahr 1992 sind entsprechen-
de Räumlichkeiten für den Musik-, Kunst und Tanzunterricht entstanden.
Die Schule wird von mehr als 300 SchülerInnen aus dem Ort und aus den umliegen-
den Ortschaften besucht.

ZUŠ Dolní Bojanovice
Škola se nachází v malebné obci jižní části Moravy.
ZUŠ v Dolních Bojanovicích je školou poskytující základní vzdělávání v uměleckých 
oborech. Naše škola je poměrně mladá, ale navazuje na padesátiletou tradici 
hudebních kurzů, které se nejdříve vyučovaly v rodném domku p.uč.Janečka a 
později se výuka přesunula do prostor původně určených pro místní autobusovou 
čekárnu. Díky rekonstrukci staré ZŠ v roce 1992 byly zřízeny vhodné prostory pro 
výuku hudebního, později i výtvarného a tanečního oboru.
Do naší školy chodí více než 300 dětí místních a z dalších okolních vesnic.

Foto: Karolína Poláčková, Lehrerin Bronislava Halašová, Richard Štětka, 
Martin Němec, Leona Jordánová, Denisa Zhřívalová, Eliška Kašníková, 
Kateřina Bílková, Luboš Čulen, Petr Hromek
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Grundschule und Kindergarten 
Mikulčice
Unsere Schule heisst Grundschule und Kindergarten Mikulčice. Die Ortschaft 
Mikulčice liegt im Südmährischen Kreis, sieben Kilometer von der Stadt Hodonín 
entfernt und nahe der slowakischen Grenze. Nur drei Kilometer von der 
jetzigen Ortschaft direkt am Fluss March ist im Zeitraum vom 6. bis 
10. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung eine großmährische Siedlung gelegen, 
eines der Zentren des bedeutenden Großmährischen Reiches.

Im Jahr 1963 wurde hier eine großflächig angelegte Gedenkstätte errichtet.

Die erste schriftliche Erwähnung unserer Ortschaft Mikulčice ist aus dem Jahr 
1131. Die Geschichte unserer Schule geht auf das Jahr 1880 zurück, die Zeit der 
Habsburger Monarchie (Kaiser Franz Josef I). Im Lauf der Jahre wurde das Schul-
gebäude immer wieder umgebaut. Der bekannteste Absolvent unserer Schule ist 
Fanoš Hřebačka – Mikulecký, Komponist, Volksmusikant und Maler. 
Zurzeit besuchen 270 SchülerInnen unsere Schule. Wir haben eine Schulküche, 
Speisesaal, Räume für Nachmittagsbetreuung und Kindergarten.

ZŠ a MŠ Mikulčice
Naše škola se jmenuje Základní škola a mateřská škola Mikulčice. Leží v Jiho-
moravském kraji, 7 km jihozápadně od Hodonína při hranici se Slovenskem. Tři 
kilometry jihovýchodně od nynější vsi se při řece Moravě nacházelo v 6. - 10. 
století slovanské blatné hradisko, jedno z hlavních center Velké Moravy. Od roku 
1963 je zde zřízen Památník Velké Moravy. Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází 
z roku 1131. Dějiny budovy naší školy spadají do roku 1880, kdy v českých zemích 
vládl císař František Josef I. Během let budova prošla mnoha úpravami. Mezi 
nejznámější žáky patřil Fanoš Hřebačka – Mikulecký, skladatel lidových písní, 
malíř a muzikant. V současné době jsme úplnou školou s kapacitou 270 žáků, jejíž 
součástí je školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

 

 

Das gemeinsame Foto des Wettbewerbsteams von links nach rechts:

Eduard Kuchynka, Jan Hůlek, Michal Krejčiřík, Jan Hubáček, Petr Slezák, Patrik Zachara, 
in der Mitte: Michal Stodůlka, Dana Tučková, Tomáš Kašík, Rostislav Nešpor, Monika Janů, 
Mgr. Iva Hromková, unten: Petr Zeman, Kristýna Krobotová, Vendula Pavková, Tereza 
Šimčíková.

Společné foto účastníků výtvarné soutěže Malujeme barvami země – zleva doprava:

Eduard Kuchynka, Jan Hůlek, Michal Krejčiřík, Jan Hubáček, Petr Slezák, Patrik Zachara, 
uprostřed: Michal Stodůlka, Dana Tučková, Tomáš Kašík, Rostislav Nešpor, Monika Janů, 
Mgr. Iva Hromková, dole: Petr Zeman, Kristýna Krobotová, Vendula Pavková, Tereza 
Šimčíková.
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Gymnasium Mikulov
GESCHICHTE 
Das Mikulover Gymnasium wurde im Jahre 1631 durch Kardinal Franz von Dietrich-
stein gegründet, den damaligen Besitzer der Herrschaft Mikulov. 
Auf dem Mikulover Gymnasium war eine  Reihe von hervorragenden Professoren 
und Studenten tätig, den internationalen Rum erlangte  vor allem Jan Evangelista 
Purkyně, der bedeutendste tschechische Naturwissenschaftler des 19. Jh., Begrün-
der der experimentaler Physiologie. 
Unser Absolvent ist auch der erste österreichische Bundespräsident 
Dr. Karl Renner.

GEGENWART 
Das heutige Gymnasium  baut auf diesen Erfahrungen im Untericht von  sowohl 
naturwissenschaftlichen als auch  sozialen Fachern. Die Schule ist mit IT – Technik 
ausgestattet, unterrichtet wird  in voll – ausgerusteten Gegenstandklassen und  
Laboratorien. Neben einem breiten  Angebot von Wahlfächern und Fremdsprachen 
ist den Studenten die Realisierung bei internationalen Projekten, Austausch und 
Studienreisen in Europa angeboten. Sie beteiligen sich auch an Wettbewerben und 
gesellschaftlichen Veranstaltungen.

SCHULVERANSTALLTUNGEN 
Gympelfest (Theater, Film, Spiele, Mädchenmusikgruppe Wild Eggs und Band Mrs. 
HiLL), Benefitionskoncert, Schulball, Ski- und turistische Kurse, Ausflüge, europäi-
sche Projekte Ecofootprint, Making Science Look Simple, On-line Schule, Inovation 
der Lehrprogramme von Gymnasium Mikulov.

www.gymik.cz

Gymnázium Mikulov
HISTORIE
Gymnázium Mikulov je školou s velkou tradicí, založeno v r.1631 jako první pia-
ristická škola ve střední Evropě. Na mikulovském gymnáziu působila řada vynika-
jících profesorů a studentů, z nichž mezinárodního věhlasu dosáhli zejména Jan 
Evangelista Purkyně, nejvýznamnější český přírodovědec 19. století, zakladatel 
experimentální fyziologie, naším absolventem je rovněž rakouský prezident Dr. 
Karl Renner.  

SOUČASNOST
Současné Gymnázium Mikulov na tyto zkušenosti navazuje jak v oblasti výuky 
přírodovědných předmětů, tak i v oblasti předmětů humanitních. Škola je vyba-
vena IT technikou, výuka probíhá v plně vybavených odborných učebnách. Kromě 
široké nabídky volitelných předmětů a cizích jazyků je studentům nabídnuta 
možnost realizace v mezinárodních projektech, exkurzích a výměnných studijních 
pobytech v rámci Evropy, zapojují se do studentských soutěží a společenských 
událostí. 

AKCE ŠKOLY 
Gymplfest (divadlo, film, hry, dívčí studentská kapela Wild Eggs a kapela Mrs. 
HiLL), benefiční koncert, společenský školní ples, lyžařské a turistické kursy, školní 
výlety, evropské projekty Ecofootprint, Making Science Look Simple, Bezdrátová 
škola, Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov.

www.gymik.cz
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Das Purkyně-Gymnasium 
in Strážnice
Das Gymnasium in Strážnice ist eine allgemein bildende Schule, die in vier- oder 
achtjährigen Zyklen die SchülerInnen für alle Typen der Hochschulen vorbereitet.
Unser Gymnasium hat ausgezeichnete Bedienungen für qualitativ hochwertigen 
Unterricht; -voll approbierte Lehrkräfte, modern ausgestattete Sprachlehrsäle, 
Laboratorien und Lehrzimmer für Chemie, Physik, Biologie, Musik und bildende 
Kunst, Geschichte, Geografie, zwei Lehrsäle mit 34 Computern, Turnsaal mit 
Fitnessraum und standardmäßig eingerichtetem Spielplatz für Volleyball, Korbball 
und Tennis, Bibliothek und Speisesaal mit eigener Küche.
In der Schule wurde eine Galerie eingerichtet in der die Zeichnungen, Bilder, Fotos 
und künstlerische Objekte unserer SchülerInnen präsentiert werden. Wir haben 
eine eigene Cymbalmusik. Im Jahr 2007 hat unsere Schule den Titel Ökoschule er-
halten und im Jahr 2010 diesen mit Erfolg verteidigt. Jedes Jahr organisieren wir 
für andere Schulen im Bezirk die Ökoolympiade und Bezirksolympiaden in Deutsch 
und Geschichte. Unter der Leitung der Hochschulpädagogen aus Brünn haben unse-
re SchülerInnen die Möglichkeit ihre Fachkenntnisse zu vertiefen.
Unsere SchülerInnen und PädagogInnen arbeiten an internationalen Projekten 
GLOBE und Carbon Cycle mit, und organisieren Austauschaufenthalte der Schüle-
rInnen mit der Mittelschule in Middelburg/Holland und Herxheim/Deutschland.

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Purkyňovo gymnázium ve Strážnici je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje 
studenty ve čtyřletém a osmiletém cyklu ke studiu na všech typech vysokých 
škol. Naše gymnázium má výborné podmínky pro kvalitní výuku – plně aprobo-
vané učitele, moderně vybavené jazykové učebny, laboratoře a učebny chemie, 
fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, dvě učebny IVT 
s 34 počítači, tělocvičnu s posilovnou a se standardním hřištěm pro odbíjenou, 
košíkovou a tenis, knihovnu a školní jídelnu s vlastní kuchyní.
V půdní vestavbě byla otevřena galerie vystavujicí kresby, malby, fotografie a 
výtvarné projekty studentů. Na škole působí cimbálová muzika. V roce 2007 škola 
získala a v roce 2010 obhájila titul Ekoškola. Každoročně pořádáme pro školy 
okresu soutěž Ekolympiáda a okresní kola olympiády v němčině a v dějepisu. 
Pod vedením vysokoškolských pedagogů MU v Brně nebo našich vyučujících mají 
studenti možnost zvyšovat své znalosti pracemi v rámci středoškolské odborné 
činnosti /SOČ/.
Žáci a učitelé školy spolupracují v mezinárodních projektech GLOBE, Carbon Cycle 
a organizují výměnné pobyty žáků se střední školou v Middelburgu /Nizozemí/ a 
Herxheimu /Německo/.
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Grundschule Svatobořice-Mistřín
Unsere Schule befindet sich in der malerischen Ortschaft Svatobořice-Mistřín, die 
vor allem durch Folklore und Erhaltung der traditionellen Bräuche bekannt ist.
Im heurigen Jahr werden wir das zehnte Jubiläum der Errichtung unserer Grund-
schule feiern. 
Die Schule besuchen rund 300 SchülerInnen, zur Verfügung stehen uns Fachlehr-
säle, Turnsaal, moderne Sportanlage und ein Speisesaal. Vom Unterricht lässt 
sich die Teilnahme an Wettbewerben, Olympiaden und Sportwettkämpfen nicht 
trennen. 
Ein Patron unserer Schule ist der berühmte Rennfahrer Josef Zimovčák, der unter 
anderem auch die Tour de France absolviert hat.

ZŠ Svatobořice-Mistřín
Naše škola se nachází v malebné vesnici Svatobořice-Mistřín, která je známá 
především svým folklorem a udržováním tradic. V letošním roce si připomeneme 
desáté výročí otevření přístavby základní školy, kdy se vytvořila jedna velká škola 
pro celou obec.  Školu navštěvuje kolem 300 žáků, k dispozici máme odborné 
učebny, tělocvičnu, moderní hřiště, školní jídelnu. Nedílnou součástí práce a 
výuky je účast v různých soutěžích, olympiádách i sportovních kláních. Patronem 
naší školy je známý jezdec na vysokém kole pan Josef Zimovčák, který absolvoval 
mimo jiné i Tour de France.
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Grundschule Vacenovice
Unsere Grundschule steht mitten in der Ortschaft Vacenovice. Sie ist ein histori-
sches Gebäude und wurde im Jahr 1879 errichtet. 
Im heurigen Jahr besuchen 75 SchülerInnen die Schule in fünf Klassen der 
Volksschule und es unterrichten hier sechs PädagogInnen.

Wir unterrichten nach dem Bildungsprogramm „Schule fürs Leben – Chance für 
jeden“. Träger der Schule ist die Gemeinde Vacenovice, mit der wir eine sehr gute 
Zusammenarbeit haben. Zum Schuldgebäude gehören der Schulhof und eine Sport-
anlage, die wir in der großen Pause nützen. Im Turnsaal findet der Turnunterricht 
statt, der auch in der Nachmittagsbetreuung genützt wird. 
Das Bewusstsein zur Geschichte des Ortes vermittelt uns das Heimatmuseum, das 
auch eine Reihe aktueller Ausstellungen und Programme für Kinder anbietet.

ZŠ Vacenovice 
Naše základní škola stojí ve středu  malebné vesničky Vacenovice.Je to historická 
budova postavená od roku 1879.V letošním školním roce ji navštěvuje 75 žáků v 
pěti třídách pouze I.stupně a působí zde 6  pedagogických pracovníků.Vyučujeme 
podle šk.vzdělávacího programu:“Škola pro život-šance pro každého.“Zřizovatelem 
školy je Obec Vacenovice,se kterou máme dobrou spolupráci.Součástí školní budo-
vy je šk.dvůr a hřiště, na kterém trávíme velké přestávky,slouží také šk.družině a 
na výuku tělesné výchovy.
Povědomí o historii obce nám zprostředkovává místní muzeum,které pořádá řadu 
zajímavých výstav a akcí pro děti.
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Kirchliche Grundschule 
in Veselí an der March
Die Kirchliche Grundschule in Veselí ist eine Stadtschule, eingebettet im Zentrum 
der Stadt Veselí. Für die Erhaltung der Schule ist das Erzbistum aus Olomouc (Ol-
mütz) zuständig. Der Unterricht findet in 18 Stammklassen und 15 Fachlehrsälen 
statt. 
Im Rahmen des Schulprogramms wird auch ethische Erziehung unterrichtet. Zur 
Schule gehören ein Turnsaal, drei Speisesäle und ein Schulclub. Die SchülerInnen 
können zusätzlich zum Unterricht in 35 Interessensgemeinschaften mitarbeiten.

Církevní základní škola ve Veselí 
nad Moravou
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je plně organizovanou městskou 
školou, umístěnou v centru města Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je 
Arcibiskupství olomoucké.
Výuka probíhá v 18 kmenových třídách a v 15 odborných učebnách. 
V rámci Školního vzdělávacího programu je vyučována etická výchova.
Součástí školy je tělocvična, tři oddělení školní družiny a školní klub. Žáci se mo-
hou zapojit do práce v 35 zájmových kroužcích. 

 

 

SchülerInnen der ersten Schulstufe

Erste Reihe von links: Sára Motyčková, Andrea Kozumplíková, 
Veronika Sečková, Eliška Grufíková
Zweite Reihe von links: uč. Františka Kolská, Marie 
Kolaříková, Alžběta Pavková, Michal Uřičář, Eliška Chudíková, 
uč. Jindřiška Berková, Michal Fridrich

Das Wettbewerbsthema dieser Gruppe ist „Farbelemente und 
Geschichte“

Žáci – skupina 1.stupně

1. řada zleva: Sára Motyčková, Andrea Kozumplíková, Veronika 
Sečková, Eliška Grufíková
2. řada zleva:  uč. Františka Kolská, Marie Kolaříková, Alžběta 
Pavková, Michal Uřičář, Eliška Chudíková, uč. Jindřiška Berko-
vá, Michal Fridrich

Téma práce této skupiny: „barvy, živly a historie“

SchülerInnen der zweiten Schulstufe

Erste Reihe von links: Andrea Suchánková, Kristýna Řičicová, Michaela Pažourková
Zweite Reihe von links: Tereza Veletová, Michal Pechal, Petra Svitáková, uč. Jana 
Hanková

Das Thema dieser Gruppe: „Im Hof - auf der Wiese“

Žáci – skupina 2.stupně

1. řada zleva: Andrea Suchánková, Kristýna Řičicová, Michaela Pažourková
2. řada zleva: Tereza Veletová, Michal Pechal, Petra Svitáková, uč. Jana Hanková

Téma práce této skupiny: „na dvorku – na louce“
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Grundschule Žeravice 
mit dem verantwortlichen Lehrer Mag. Karel Fiala

Die Grundschule und Kindergarten des Jan Amos Komenský ist ein Bestandteil des 
Städtchens Žeravice und dieses gehört zur Mikroregion Bzenecko. 
Es handelt sich um eine Schule mit neun Klassen der Grundschule und zwei Kinder-
gartenklassen. 

ZŠ Žeravice
p.uč.: Mgr. Karel Fiala

Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského je součástí městečka 
Žeravice, které patří do mikroregionu Bzenecko. Jedná se o školu s devíti ročníky 
školy základní a dvěma třídami školy mateřské.

Das Verzeichnis der beim bildnerischen Werken mitarbeitenden 
SchülerInnen (von unten nach oben):
Tomáš Skládal, Viktor Gerža, Petr Pozděch, Martin Halačka, Pavel 
Rajmic, Michala Pohanková, Vlaďka Bůžková, Nikola Blahová, Eliška 
Ficková, Nikola Bůžková, Renáta Fialová, Jana Pohanková, Svaťka 
Hýblová, Eliška Rybová, Kateřina Komínková.

Seznam žáků zapojených do výtvarné činnosti (zdola nahoru):
Tomáš Skládal, Viktor Gerža, Petr Pozděch, Martin Halačka, Pavel 
Rajmic, Michala Pohanková, Vlaďka Bůžková, Nikola Blahová, Eliška 
Ficková, Nikola Bůžková, Renáta Fialová, Jana Pohanková, Svaťka 
Hýblová, Eliška Rybová, Kateřina Komínková.
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HS Drasenhofen
Wir sind eine kleine Hauptschule mit nur 4 Klassen, in der sich jeder Schüler und 
jeder Lehrer persönlich kennen - also ein familiärer Betrieb, wobei jeder Schüler 
individuell gefördert werden kann.
Unsere Schule besuchen auch tschechische Schüler, die bei uns ganz schnell 
Deutsch lernen bzw. verbessern und hier bestens integriert sind.
Wir haben heuer eine Neigungsgruppe BE kreativ (Bildnerische Erziehung
kreativ), die sich aus 12 Schülern von der 1. bis 4. Klasse zusammensetzt.

Hlavní škola Drasenhofen
Jsme malá škola s pouhými 4 třídami, ve které se znají všichni žáci i učitelé na-
vzájem – tedy rodinný podnik umožňující podporovat každého žáka individuálně.
Naši školu navštěvují také čeští žáci, velice rychle se u nás naučí německy příp. si 
svou němčinu zlepší a jsou výborně integrováni.
Letos máme utvořenu zájmovou skupinu BE kreativní (kreativní výtvarná výchova) 
složenou ze 12 žáků 5. až 8. stupně.

Reihe hinten: Sebastian Bures, Theresa Miksch, Klara Hrabalova, Rebeka Hudcova, 
Claudia Nestler, Lehrerin Andrea Tretzmüller
Reihe vorne: Editha Ratkovic, Jana Kalser, Rebecca Hugl, Melanie Tauzimsky, Julia Frank
Nicht am Foto: Mario und Patrick Sporr

Zadní řada: Sebastian Bureš, Theresa Miksch, Klára Hrabalová, Rebeka Hudcová, 
Claudia Nestler, vyučující Andrea Tretzmüller
Přední řada: Editha Ratkovic, Jana Kalser, Rebecca Hugl, Melanie Tauzimsky, Julia Frank
Na fotografii chybí: Mario a Patrick Sporr
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LFS Edelhof
Die Fachschule Edelhof bietet eine fachlich fundierte und praxisorientierte 
Ausbildung. Der 1. und 2. Jahrgang (Modul 1) beinhaltet eine zeitgemäße Persön-
lichkeitsbildung und die Grundausbildung in Landwirtschaft und Waldwirtschaft. 
Nach der viermonatigen Fremdpraxis folgt im 3. Jahrgang (Modul 2) die 
Betriebsleiterausbildung.
Schwerpunktfach und Projektwochen ermöglichen eine Spezialisierung in 
erfolgversprechenden Formen der Einkommenskombination. Dass Lernen auch 
Spaß machen kann, erlebst du im praktischen Unterricht.  In diesem Schulzentrum 
befinden sich viele Lehrstätten wie zum Beispiel für Tierzucht, Milchproduktion, 
Pflanzenbau, Bienenzucht, Tischlerei, Holzbau, Metallbe- und Verarbeitung, Reiten 
und Fahren, …

Zemědělská odborná škola Edelhof
Odborná škola Edelhof nabízí vzdělání orientované na praxi. První a druhý ročník 
(modul 1) se věnují modernímu formování osobnosti a základnímu vzdělání v 
oborech zemědělství a lesní hospodářství. Po čtyřměsíčním praktiku následuje v 
třetím ročníku (modul 2) vzdělávání v oblasti vedení podniku.
Volitelný předmět a projektové týdny umožňují specializaci formou slibné kom-
binace příjmu. Že učení může být také zábavou, zažiješ v praktickém vyučování. 
V tomto školním centru se nachází mnoho míst praktického vyučování, jako je 
například chov zvířat, výroba mléka, rostlinná výroba, chov včel, stolařské a 
tesařské dílny, opracování a zpracování kovů, jezdectví…

Ing. Andrea Stiedl Ing. Herbert Grulich
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HS Gresten
                                    
Gresten liegt im Bezirk Scheibbs im westlichen Niederösterreich.
An unserer Schule wird im Wahlpfichtbereich projektorientierter Unterricht in 
Kreativität, Gesundheit und Bewegung, sowie Französisch angeboten.

Im Rahmen des kreativen Projektunterrichtes fand am  20. Oktober 2007 die Auf-
taktveranstaltung zum Erdfarbenwettbewerb an unserer Schule statt.
Es freut mich besonders, dass dieser Wettbewerb auch in den nächsten Jahren 
fortgesetzt wurde. Er hat sich über unsere Grenzen hinweg ausgeweitet und die 
Arbeiten, die im Rahmen des Wettbewerbes entstanden sind, wurden 
entsprechend gewürdigt.
Unsere Schule hat eine Partnerschule in Frankreich und eine Partnerschule in 
Ceske Velenice mit denen  regelmäßiger  Schüleraustauch und Zusammenarbeit 
stattfinden. 
Durch die Teilnahme am grenzübergreifenden Wettbewerb möchte ich mich 
gemeinsam mit den Schülern mit der Frage auseinandersetzen: „ Was ist das 
Verbindende, das Gemeinsame, das Trennende zwischen Menschen und Ländern, 
insbesondere zwischen Österreich und Mähren?“
Die Teilnahme findet mit mehreren Schülergruppen im Unterrichtsfach 
Bildnerische Erziehung statt. Eine Klasse stellt sich anschließend vor.
Mehr über unsere Schule unter www.hsgresten.ac.at
 

Hlavní škola Gresten
Gresten leží v okrese Scheibbs na západě Dolního Rakouska.
Na naší škole nabízíme v rámci volitelných předmětů projektově orientované 
vyučování v  kreativitě, v oblasti zdraví a pohybu, jakož i výuku francouzštiny.
V rámci kreativního projektového vyučování se dne 20. října 2007 konal na naší 
škole úvodní seminář k soutěži „barvami země“.
Velice mě těší, že bude tato soutěž v následujících letech pokračovat. Rozšířila 
se za naše hranice a práce, které v rámci soutěže vznikly, byly odpovídajícím 
způsobem oceněny.
Naše škola má jednu partnerskou školu ve Francii a jednu partnerskou školu v 
Českých Velenicích, s oběma se pravidelně konají výměny školáků a společné 
projekty.
Prostřednictvím účasti v přeshraniční soutěži si chci společně s žáky položit 
otázku: „Co je to, co lidi a země, obzvláště Rakousko a Moravu, spojuje, a co je 
rozděluje?“
Ůčast několika skupin žáků proběhne v rámci výuky výtvarné výchovy. V následném 
textu se představuje jedna třída.
Více o naší škole na www.hsgresten.ac.at

 

2. Reihe von links nach rechts: Madlen Grossauer, Tanja Tazreiter, Michaela Rußwurm, Michael Schimanko, 
Lucia Plankenbichler, Katrin Lueger, Andrea Daurer, Sonja Stroblmayr, Emma Rülling, Dominik Wurnig, 
David Maurer
1.Reihe von links nach rechts: Michael Essletzbichler, Manuel Scharner, Markus Haas, Jakob Eßletzbichler, 
Elisabeth Danneberg, Julia Zahnt, Jana Zellhofer, Markus Prauchner, Patrik List; Lehrerin: Elfriede Böcksteiner

„ Wir malen in diesem Schuljahr zum ersten Mal mit Erdfarben und sind beeindruckt von den vielen verschiede-
nen Farbtönen, die sich herstellen lassen. Das wäre mit dem Schulmalkasten nicht möglich. Wir beobachten  die 
Farben beim Auftrag auf Papier und anderen Materialien, sehen Unterschiede der  Farben, die mit verschiedenen 
Bindemitteln hergestellt sind und sind fasziniert von der Ausdruckskraft der Farben, die aus der Erde kommen.“
Die 3b

2. řada zleva doprava: Madlen Grossauer, Tanja Tazreiter, Michaela Rußwurm, Michael Schimanko, 
Lucia Plankenbichler, Katrin Lueger, Andrea Daurer, Sonja Stroblmayr, Emma Rülling, Dominik Wurnig, 
David Maurer.
1. řada zleva doprava: Michael Essletzbichler, Manuel Scharner, Markus Haas, Jakob Eßletzbichler, 
Elisabeth Danneberg, Julia Zahnt, Jana Zellhofer, Markus Prauchner, Patrik List; Vyučující: Elfriede Böcksteiner

„V tomto školním roce malujeme s hliněnými barvami poprvé a množství barevných odstínů, které se z nich dají 
připravit, na nás učinilo hluboký dojem. S naší školní krabičkou barev by toto možné nebylo. Pozorujeme barvy 
při nanášení na papír a jiné materiály, vidíme rozdílnost barev vznikajících použitím různých pojidel a jsme 
fascinováni výrazovou silou barev pocházejících z půdy.“
Třída 3b
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HS Großkrut
An der Hauptschule Großkrut wird in  den Pflichtgegenständen Biologie, 
Geographie und Mathematik unter Einbeziehung eines „Native Speakers“ mit 
„Englisch als Arbeitssprache“ unterrichtet. Außerdem wird im Rahmen der 
Sprachoffensive des Landes Niederösterreich Tschechisch als unverbindliche Übung 
angeboten. 
Die Hauptschule Großkrut hat im Rahmen eines EUREGIO Projektes gemeinsam mit 
Partnerschulen aus Tschechien und der Slowakei viersprachige Schautafeln zum 
Thema „Wein als Kulturgut“ erarbeitet. Die Schautafeln in den Sprachen Deutsch, 
Englisch, Slowakisch und Tschechisch schmücken den Vorplatz zum Gemeindeamt 
in Großkrut. 

Hlavní škola Großkrut
V rámci povinných předmětů biologie, geografie a matematiky probíhá na hlavní 
škole Großkrut za asistence rodilého mluvčího výuka v angličtině jako pracovním 
jazyce. Kromě toho nabízíme jako součást jazykové ofenzívy spolkové země 
Dolního Rakouska nepovinnou výuku českého jazyka. Hlavní škola Großkrut vy-
pracovala v rámci evropského přeshraničního projektu společně s partnerskými 
školami z Čech a ze Slovenska výstavní panely na téma „Víno je kulturní majetek“. 
Panely v anglickém, českém, německém a slovenském jazyce krášlí prostranství 
před obecním úřadem Großkrut.

Foto der Teilnehmer von links nach rechts: Dr. Martina Sallanova, Iris Schwingenschrot, Denise 
Prem, Astrid Seli,  Sandra Hipfinger, Gerald Tanzer, Lisa Marchhart, Manuel Graf, Manuel Roskopf, 
Johannes Retzel, Daniela Bauer, Nina Mayer, Alyssa Wolf, Raphael Prokesch, Julia Ehmayr, Patrick 
Schubert, SR Hedwig Haslinger.

Fotografie účastníků soutěže zleva doprava: Dr. Martina Sallanova, Iris Schwingenschrot, Denise 
Prem, Astrid Seli,  Sandra Hipfinger, Gerald Tanzer, Lisa Marchhart, Manuel Graf, Manuel Roskopf, 
Johannes Retzel, Daniela Bauer, Nina Mayer, Alyssa Wolf, Raphael Prokesch, Julia Ehmayr, Patrick 
Schubert, SR Hedwig Haslinger.
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Bundesgymnasium und Bundesreal-
gymnasium Laa an der Thaya
Das BG/BRG Laa an der Thaya bietet im Bezirk Mistelbach als älteste allgemeinbil-
dende Schule des Weinviertels seit 100 Jahren seinen Schülern ein solides Bil-
dungsfundament für alle universitären Studien. Die Schüler können sich als zweite 
lebende Fremdsprache zwischen Französisch und Russisch entscheiden. Das Real-
gymnasium setzt in der Oberstufe den Schwerpunkt auf eine gediegene Ausbildung 
in Informationstechnologie.
In dem offenen Klima der Schule gedeihen kreative Projekte, die von Schülern 
initiiert werden, sehr gut: So setzen begabte Schüler eigenständig seit Jahren 
Musicalprojekte um. Die gut besuchten öffentlichen Aufführungen dieser Inszenie-
rungen bereichern das kulturelle Leben der Stadt Laa.

Spolkové gymnázium a Spolkové 
reálné gymnázium 
Laa/Thaya
Gymnázium v Laa nad Dyjí nabízí svým žákům jako nejstarší všeobecně vzdělávací 
škola v okrese Mistelbach již 100 let solidní vzdělávací základ pro všechna univer-
zitní studia. Žáci si mohou zvolit svůj druhý živý cizí jazyk, a to buď francouzštinu 
nebo ruštinu. Reálné gymnázium se na druhém stupni zaměřuje na důkladné 
vzdělávání v oboru informačních technologií.
V uvolněném klimatu školy se výborně daří kreativním projektům iniciovaným 
samotnými žáky: nadaní žáci tak již po léta samostatně realizují muzikály. Dobře 
navštívená veřejná představení těchto inscenací obohacují kulturní život města 
Laa.

Mag. Julia GINDL
AUGUSTIN Cornelia, BÖCK Alexandra, CARDARELLI Melissa, 
FEICHTINGER Lena Elisa, FICHTINGER Stefanie, FERCHLÄNDER 
Lorenz, HAUSER Franziska, JARETZ Matthias, KOVACEVIC Yvonne, 
KOWARIK Kerstin, MATHEIS Constantin Christopher, MAYR Theresa 
Elisabeth, MENSDORFF-POUILLY Emilia, MÜLLNER Magdalena, 
PROSCHINGER Lena, PUTZ Eva-Maria, RANDL Anna-Maria, RIEDER 
Victoria, RINDHAUSER Patrick, SCHARINGER Jennifer Maria, 
SCHMID Valerie, SCHNEIDER Anna, SCHREINER Natascha, STAHL 
Verena Eva, UNTNER Lilly-Marie, WEINMANN Raphael

Mag. Veronika BAUER
BERL Marlene, BRUCKNER Philipp, FRITZ Christina, GRATH Peter, 
HOSCHEK Michael, KAMINEK Andrea, LABER Stefan, LEHNER 
Benjamin, Mayer Phillip, MÜHLBERGER Gerd, NEMEC Michael, 
NOWAK Martina, OPPENAUER Anita Anna, OPPENAUER Eva, PAN-
ZER Peter, PETERKA Thomas, PRINZ Marco, STROHOFER Martin, 
WOLF Markus, ZANGL Felix
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Landwirtschaftliche Fachschule und 
AGRO HAK Mistelbach
Schulschwerpunkt Agrarmarketing
Schulversuch IT-Techniker

Wir vermarkten erfolgreich was wir selber naturnah erzeugen und nachhaltig ver-
edeln: Weinbau – Obstbau – Landwirtschaft – Rinderhaltung – Schweinhaltung

Unser Bildungsangebot:
•  AGRO-HAK - HAK Matura und Landw. Facharbeiter bzw. Weinbaufacharbeiter
•  Landwirtschaftliche Fachschule mit Facharbeiterbrief Landwirtschaft 
    und Weinbau
•  IT-Technikerausbildung mit Facharbeiterbrief
•  Bäuerinnen- und Bauernschule – Abendschule mit Facharbeiterbrief Weinbau 
    und Landwirtschaft.
•  Modulare Meisterausbildung

Wissen vermitteln, Erfahrung weitergeben, Fertigkeiten erarbeiten.
Unsere Werkstätte ist die Natur, Wir befassen uns mit Leben, wir sind uns unserer 
großen Verantwortung für Leben und der Mitwelt bewusst.

Zemědělská odborná škola a AGRO 
obchodní akademie Mistelbach
Zaměření školy: agrární marketing
Zkušební specializace: technik IT

Úspěšně prodáváme to, co sami v souladu s přírodou produkujeme a co za 
podmínek trvale udržitelného rozvoje zušlechtíme: Vinařství – ovocnářství – 
zemědělství – chov hovězího dobytka – chov vepřového dobytka

Naše nabídka vzdělávání:
•  AGRO obchodní akademie – maturita na obchodní akademii a odborník v         
    zemědělství, příp. ve vinařství.
•  Zemědělská odborná škola se závěrečným osvědčením odborníka v oboru      
    zemědělství a vinařství
•  Vzdělání technika IT se závěrečným osvědčením.
•  Zemědělská škola – večerní škola se závěrečným osvědčením odborníka v oboru    
    vinařství a zemědělství.
•  Modulární mistrovský výcvik.

Zprostředkovat vzdělání, předávat zkušenost, vypracovat dovednost.
Naší dílnou je příroda, zabýváme se životem. Jsme si vědomi své velké 
zodpovědnosti za život a současný svět.

 

 

Klasse M 1-1 Fachschule Mistelbach:
Dipl.-HLFL.Ing. Freudhofmaier Lambert, Seyda Mese, Eminger Stefan, 
Seehofer Stefanie, Auer Viktoria, Kronberger Lukas, Binder Johannes, 
Rauscher Philip, Wiesinger Stefan, Scherzer Fabian, Pfeiler Klemens, 
Weiss Matthias, Schweinberger Dominik, Plocek Thomas, Huber Martin, 
Schäffer Lukas, Pop Alexander, Kolb Christoph, Krexner Josef, Heinrich 
Kevin, Biringer Bernhard, Nagl Johann, Tanzberger Manuel, Siebenkittel 
Manuel.

Třída M 1-1 Odborná škola Mistelbach:
Dipl.-HLFL.Ing. Freudhofmaier Lambert, Seyda Mese, Eminger Stefan, 
Seehofer Stefanie, Auer Viktoria, Kronberger Lukas, Binder Johannes, 
Rauscher Philip, Wiesinger Stefan, Scherzer Fabian, Pfeiler Klemens, 
Weiss Matthias, Schweinberger Dominik, Plocek Thomas, Huber Martin, 
Schäffer Lukas, Pop Alexander, Kolb Christoph, Krexner Josef, Heinrich 
Kevin, Biringer Bernhard, Nagl Johann, Tanzberger Manuel, Siebenkittel 
Manuel.
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THS Raabs an der Thaya
Die THS-Raabs/Thaya hat derzeit 4 Klassen mit 70 Schülern und 10 Lehrern, was 
ein sehr individuelles, persönliches Unterrichten in Kleingruppen ermöglicht.

Raabs/Thaya liegt im nördlichen Waldviertel, ca. 10 km von der tschechischen 
Grenze entfernt. Daher freuten wir uns sehr, dass die NÖ Landesausstellung 
„ÖSTERREICH.TSCHECHIEN – GETEILT  GETRENNT  VEREINT“ 2009 in Raabs/Thaya, 
Horn und Telč stattfand. 

Unsere Schule erreichte beim Projektwettbewerb „Österreich-Tschechien im Jahr 
2020“ mit der Arbeit „Jugend ohne Grenzen“ den ersten Platz. 

Auch mit unserer Partnerstadt Jamnice in Tschechien haben wir schon einige Akti-
vitäten durchgeführt. 

Hlavní škola Raabs/Thaya
THS Raabs má v současnosti 4 třídy se 70 žáky a 10 učiteli, což umožňuje velmi 
individuální, osobní výuku v malých skupinách.

Raabs nad Dyjí leží na severu dolnorakouské Lesní čtvrti, vzdáleno asi 10 km 
od české státní hranice. Proto nás velice potěšilo, že se v Raabs, Hornu a Telči 
konala v roce 2009 Dolnorakouská zemská výstava „ČESKO.RAKOUSKO – ROZDĚLENI 
ODLOUČENI SPOJENI“.

Naše škola získala s prací „Mládež bez hranic“ v projektové soutěži „Rakousko – 
Česko v roce 2020“ první místo.

Několik aktivit jsme realizovali také ve spolupráci s naším českým partnerským 
městem Jemnice.

 

 

Die Schüler der 3K
Vorne sitzend: SR Karl-Heins Irschik
1. Reihe v.l.n.r.: Stefan Zehetbauer, Heinz Barth, Lukas Nagl, Tobias Hummel, Gabriela 
Nagl, Bibiane Pufler, Michael Auer, Philipp Zellhofer, Manuel Strohmer
2. Reihe v.l.n.r.: Kevin Schmid, Marco Pazour, Siriboon Supatsara, Julia Brand, Sofia 
Raffetseder, Mathias Auer, Florian Theurer, Marlene Theurer, Philipp Bittner
Žáci třídy 3K

Vpředu sedí: SR Karl-Heins Irschik
1. řada zleva doprava: Stefan Zehetbauer, Heinz Barth, Lukas Nagl, Tobias Hummel, 
Gabriela Nagl, Bibiane Pufler, Michael Auer, Philipp Zellhofer, Manuel Strohmer
2. řada zleva doprava: Kevin Schmid, Marco Pazour, Siriboon Supatsara, Julia Brand, 
Sofia Raffetseder, Mathias Auer, Florian Theurer, Marlene Theurer, Philipp Bittner
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LFS Poysdorf
Die dreijährige Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf bietet den SchülerInnen 
eine fundierte Ausbildung im Bereich der ländlichen Hauswirtschaft an. Auf dieser 
Basis erfolgt dann die Schwerpunktsetzung in Persönlichkeitsbildung (eigener Un-
terrichtsgegenstand) und Soziale Dienste. Vor allem im Gartenbau und Landwirt-
schaftsunterricht setzen sich die SchülerInnen oft mit der Thematik Boden ausein-
ander. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die kreative Behandlung des Themas, was 
sich dann in Form von Bildern, Collagen etc. ausdrückt.

Zemědělská odborná škola Poysdorf
Tříletá zemědělská odborná škola Poysdorf nabízí žákům a žákyním solidní vzdělání 
v oblasti venkovského hospodářství. Na tomto základě následuje výběr orientace 
v „osobnostním vzdělávání“ (samostatný výukový předmět) a „sociální služby“. 
Žáci se s tématem půdy setkávají zejména v zahradnictví a při výuce agrikultury. 
Kreativní přístup k tématu vyjádřený formou obrazů, koláží atd. je při tom velice 
významným aspektem.

Schüler der 2 Klasse, die bereits beim Tag der offenen Tür Bilder mit Gästen gemalt haben.
Von links nach rechts: Ing. Elisabeth Fangl, Tanja Tatzber, Schmid Sophie, Dipl. Ing. Martin Faber, 
Blahota Jennifer, Rögner Sophie. Teilnehmende Klasse: 2. Jahrgang

Žáci 2. třídy, malovali již během dne otevřených dveří společně s hosty.
Z leva do prava: Ing. Elisabeth Fangl, Tatzber Tanja, Schmid Sophie, Dipl. Ing. Martin Faber, 
Blahota Jennifer, Rögner Sophie. Účastnící se třída: 2. ročník
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Kreativhauptschule Stronsdorf
Die Kreativhauptschule Stronsdorf liegt 15 km südwestlich der Grenzstadt Laa/
Thaya im nördlichen Weinviertel. Insgesamt gehen in unsere sieben Klassen rund 
108 Schüler und Schülerinnen. 
Neben Wissensvermittlung bilden die Förderung der Interessen und der Kreativität 
der Kinder und die Entwicklung der Selbstverantwortung wichtige Unterrichtsziele. 
Daher werden den Schülern mehrere Freigegenstände und unverbindliche Übungen 
angeboten. Beispiele dafür sind naturwissenschaftliche Übungen, Musik kreativ, 
Begabtenförderung sowie Französisch und Tschechisch.
In den Pausen haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit in der Bibliothek 
zu schmökern oder ihre Geschicklichkeit bei Tischfußball- und Tischtennisturnieren 
zu trainieren. 
Auch auf gesunde Jause wird an der Schule großer Wert gelegt. 
Jedes Jahr im Advent veranstaltet die Schule ein „Don-Bosco-Projekt“, der Erlös 
kommt Straßenkindern zugute. 

Am Kreativwettbewerb „Unser Boden“ nehmen 20 Schüler und Schülerinnen der 
1. Klasse teil. Betreut werden sie dabei von Christine Eigner (REL) und Christina 
Kastner (Geschichte und Bildnerische Erziehung). 

Kreativní hlavní škola Stronsdorf
Kreativní škola Stronsdorf leží 15 km jižně od příhraničního města Laa nad Dyjí v 
severní části dolnorakouské Vinařské čtvrti. Našich sedm tříd navštěvuje celkem 
108 žáků a žákyň.
Významnými cíli naší výuky jsou kormě zprostředkování vzdělání také podpora 
zájmů a kreativity dětí a rozvoj osobní zodpovědnosti. Proto žákům nabízíme 
několik volitelných a nepovinných předmětů. Příkladem jsou cvičení z přírodních 
věd, kreativní výuka hudby, podpora nadaných, francouzština a čeština.
V přestávkách mají žáci a žákyně příležitost začíst se v knihovně nebo trénovat 
svou šikovnost při stolním fotbale a v turnajích stolního tenisu. Klademe ve škole 
velký důraz také na zdravé svačiny.
Naše škola pořádá každoročně v adventu „Don-Bosco-Projekt“, výtěžkem podporu-
jeme projekty zabývající se dětmi ulice.

Kreativní soutěže „naše půda“ se účastní 20 žáků a žákyň 1. třídy. Asistují jim 
Christine Eigner (náboženství) a Christina Kastner (dějepis a výtvarná výchova).
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Sonderpädagogisches Zentrum Ternitz
Unsere Schule liegt im Herzen Niederösterreichs, in Ternitz.
Sie ist ein Sonderpädagogisches Zentrum und hat daher verschiedene Arten von 
Klassen vereint.
Sie beinhaltet 1 Klasse, in welcher Kinder den Hauptschulabschluss machen 
können, 3 Klassen der Allgemeinen Sonderschule, 2 Klassen für schwerstbehinder-
te Kinder und unsere Se-Klasse, welche Kinder mit einem Sonderpädagogischen 
Förderbedarf im Verhalten besuchen.
Insgesamt besuchen rund 65 Kinder die Schule.

Mit der angrenzenden Volksschule teilen wir uns eine Turnhalle und einen kleinen 
Sportplatz. Unser Gebäude wird weiters am Nachmittag für die städtische Musik-
schule benutzt.
Nach der Schule haben die Schüler die Möglichkeit in der Schule zu essen und es 
gibt anschließend einen Hort mit Nachmittagsbetreuung.

Speciální pedagogické centrum Ternitz
Naše škola leží v srdci Dolního Rakouska, v Ternitz.
Je speciálním pedagogickým centrem a sjednocuje proto různé druhy tříd.
Obsahuje 1 třídu, ve které mohou děti absolvovat hlavní školu, 3 třídy všeobecné 
zvláštní školy, 2 třídy pro těžce postižené děti a naši třídu Se, kterou navštěvují 
děti se speciálními pedagogickými nároky v oblasti chování.
Školu navštěvuje celkem 65 dětí.
Se sousední školou se dělíme o tělocvičnu a malé sportovní hřiště. Naši budovu 
využívá odpoledne městská hudební škola.
Po vyušování mají žáci možnost ve škole obědvat a následně frekventovat školní 
družinu s odpoledním hlídáním.

Die Teilnehmer unserer Klasse von links nach rechts
letzte Reihe: Lehrerin Patrizia Fiala, Dominik Z., Florian, Dominik S., Sonja,
mittlere Reihe: Osagie, Alexander, Noah

Účastníci soutěže z naší třídy zleva doprava
Poslední řada: vyučující Patrizia Fiala, Dominik Z., Florian, Dominik S., Sonja,
Prostřední řada: Osagie, Alexander, Noah
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HLUW Yspertal
Unsere Schule befindet sich im Yspertal, südliches Waldviertel. 
Im Herbst 2010 haben wir ein Jubiläum gefeiert: Seit 20 Jahren widmet sich 
unsere Ausbildungsstätte der Vernetzung von Ökologie und Wirtschaft; heute 
spüren wir deutlicher denn je: es geht um die Grundlagen unseres Überlebens 
als Spezies Mensch.
Mit dem Konzept desökologischen Wirtschaftens ist die Frage nach sozialer
Gerechtigkeit eng verknüpft.
Der Wettbwerb ist eine willkommende Gelegenheit, uns mit Kernthemen unserer
Ausbildung künstlerisch auseinandersetzen.

HLUW Yspertal
Naše škola se nachází v Yspertal, na jihu dolnorakouské Lesní čtvrti. Na podzim 
roku 2010 jsme oslavili jubileum: již 20 let se naše vzdělávací zařízení věnuje pro-
pojení ekologie a hospodářství; dnes cítíme zřetelněji než kdy jindy: jde o zásady 
přežití nás jako lidského druhu.  S konceptem ekologického hospodaření je úzce 
spojena otázka sociální spravedlnosti. Soutěž je vítanou příležitostí umožňující 
nám se umělecky vypořádat se základním tématem našeho vzdělávání.

von links nach rechts:
Prof.Kurt Scharf, Theresa Rankl, Sophia Bellus, Julia Schorm, 
Franziska Spreitzer, Linda Böswarth, Verena Höld

zleva doprava:
Vyučující Kurt Scharf, Theresa Rankl, Sophia Bellus, Julia Schorm, 
Franziska Spreitzer, Linda Böswarth, Verena Höld



www.soilart.eu www.unserboden.at

Teilnehmer EU Projekt „Malen mit den Farben der Erde“       29

HS Stift Zwettl
Die Lage unserer Schule ist idyllisch, mitten im Grünen.
An unserem Schulstandort haben wir zwei Schwerpunkte: die Musikhauptschule 
und die Kreativhauptschule. Ziel der Musikhauptschule ist es, die musikalischen 
Talente zu fördern und die Freude an der Musik zu erhalten mit Neigungsgrup-
pen (Ensemble, Hip-Hop,…), kostenloser Instrumentalausbildung, Musikwochen,  
Stimmbildung, Auftritten, musikalischer Umrahmungen von Vernissagen, Projekten 
mit namhaften Künstlern, Workshops, …
In der Kreativhauptschule gibt es zwei zusätzliche Stunden mit diversen Angebo-
ten: Foto, Video, Animationsfilme, Grafik, Plastik, kreatives Spiel, Materialgestal-
tung mit Ton, Holz und Metall. Kreativtage mit namhaften Künstlern, Exkursionen 
in Künstlerateliers, Ausstellungen, Kreativwoche in Schloss Wetzlas, Projektwoche 
in Paris, …
Die HS Stift Zwettl ist eine „ausgezeichnete Schule“, die schon zahlreiche Landes-
preise erringen konnte, sowie Staatspreise und Europasieger hervorbrachte.

Hlavní škola Stift Zwettl
Naše škola je umístěna idylicky uprostřed zeleně.
Na našem školním pracovišti máme dvě zaměření: hudební hlavní školu a kreativní 
hlavní školu. Cílem hudební hlavní školy je podporovat hudební talent a udržet 
zájem o hudbu prostřednictvím zájmových skupin (soubor, hip hop…), bezplatné 
výuky hry na hudební nástroje, hudebních týdnů, hlasové výuky, veřejných vystou-
pení, hudebního doprovodu vernisáží, projektů se známými umělci, workshopů…
V kreativní hlavní škole nabízíme dvě dodatečné různorodé vyučovací hodiny: 
fotografie, video, animované filmy, grafika, plastika, kreativní hra, ztvárňování 
materiálu s hlínou, dřevem a kovem, kreativní dny se známými umělci, exkurze 
do ateliérů umělců, výstavy, kreativní týden v zámku Wetzlas, projektový týden v 
Paříži…
Hlavní škola Zwettl je „vynikající škola“, která získala četná zemská, stejně jako i 
státní ocenění, a vychovala evropské vítěze.


