Informace z historie obce a školy
Lokalita školy
První písemná zmínka o obci je z roku 1201.
Hnanice, dříve uváděné též jako Hnanice, německy Gnadlersdorf, jsou starobylou obcí nacházející se
hned na několika hranicích - jednak na státní hranici s Rakouskem, ale i na rozhraní dvou
geomorfologických soustav - Českého masivu a Karpatské soustavy, které procházejí přibližně na čáře
Retz - Hnanice - Znojmo - Moravský Krumlov a určují výjimečnost přírodních poměrů této oblasti, kde
se setkává květena středoevropská s panonskou. Již od roku 1201 byly a jsou Hnanice úspěšnou
lokalitou pro pěstování vinné révy. A v této malé vinařské příhraniční obci s 300 obyvateli na okraji
obce Hnanice se nachází MŠ Hnanice. Jejím zřizovatelem je obec Hnanice. MŠ Hnanice leží jižním
směrem od města Znojma, v sousedství hranice s Rakouskem.
V blízkosti MŠ je vybudován Hnanický rybník. Severním směrem od Hnanic je chráněné území
přírodní památky Fládnitzské vřesoviště a jihozápadním směrem přírodní památka Horecký kopec.
Kromě turistických tras se v obci křižuje několik cyklostezek. Významnou památkou v obci je pozdně
gotický poutní kostel svatého Wolfganga pocházejícího z roku 1480 až 1510. Kostel byl barokně
upraven po požáru v roce 1645. V kapli najdeme sochu svatého Wolfganga z roku 1480. Najdeme zde
několik malých kapliček, ale zajímavostí je sklepní ulička, jež je chráněná jako vinařská architektura.
V obci je vybudováno fotbalové hřiště umožňující dětem provozovat sportovní aktivity. K vycházkám
využíváme i různé cestičky a zákoutí obce, dále i polní cesty v okolí.
Charakter a specifika budovy:
MŠ Hnanice byla otevřena v roce 1980 v budově bývalé školy. Tehdy v MŠ fungovaly dvě třídy. V roce
1990 vzhledem poklesu počtu dětí byla jedna třída zrušena. Přízemí budovy pronajímá obec
k podnikatelským účelům. MŠ má v přízemí pouze šatnu pro děti a od roku 2021 odpočinkovou
místnost.
Mateřská škola má v 1. patře k dispozici tyto místnosti hernu, vlastní sociální zařízení, kuchyň,
jídelnu. Herna se skládá ze dvou místností. Toto uspořádání poskytuje dětem možnost soukromí. U
třídy je zázemí pro zaměstnance MŠ (kancelář a sociální zařízení). Jednotlivé místnosti jsou vybaveny
starším postupně se obnovujícím novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček a didaktického
materiálu pro děti, a tak si děti mohou v klidném a pohodovém prostředí bez stresu prožívat
radostné dětství
ve společnosti svých kamarádů.
Jednotřídní, heterogenní MŠ má dostatečně velké prostory a uspořádání vyhovující skupinovým i
individuálním činnostem dětí. Starý nábytek v obou hracích třídách postupně nahrazujeme novým
nábytkem. V roce 2016 instalováno nové osvětlení, sociální zařízení prošlo celkovou rekonstrukcí (wc,
sprcha, nová dlažba, obklady, vodovodní baterie, zavedena teplá voda) výměna oken a radiátorů, nový
plynový kotel. V roce 2021 pořízeny nové šatní skříně pro děti, matrace, šatní skříně pro zaměstnance

MŠ, malování MŠ, nátěr zárubní a dveří, odstranění dřevěného obložení v MŠ, elektroinstalace
domácího telefonu s kamerou, nové vstupní dveře.
Hračky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samy vzít a uklidit. Hračky a pomůcky je třeba
doplňovat a obnovovat. Taktéž dokupovat výtvarný materiál, tělovýchovné náčiní, nářadí, dětskou a
odborná literaturu. Součástí prostor MŠ je kuchyň, kde je dětem připravováno jídlo. V niž se připravují
obědy pro děti z MŠ. Kuchyň zajišťuje veškeré stravování včetně pitného režimu pro děti.
Vstup do MŠ zabezpečuje elektrický zvonek s kamerou. Hned u budovy MŠ se nachází krásná školní
zahrada. Slouží k rozvoji spontánních her a pohybových aktivit. Nachází se zde kryté pískoviště, dřevěný
domeček pro děti, domek na hračky, průlezky. Údržbu školní zahrady zabezpečuje obecní úřad.

