
Ohlédnutí za školním rokem 

Školní rok pomalu končí, všechny děti se těší na prázdniny, pedagogové a ostatní zaměstnanci 

školy na zaslouženou dovolenou. Pro žáky dva měsíce plné dobrodružství a nových zážitků, 

pro nás čas odpočinku na načerpání nových sil do příštího školního roku. 

Co přinesl letošní školní rok nového? 

 Na jaře se uskutečnily dva projektové dny zaměřené na ochranu naší planety a také našeho 

zdraví. Vyučování zpestřovala řada akcí, které pomáhaly žákům získat nové poznatky, 

zkušenosti a dovednosti. Programy prevence sociálně patologických jevů se zaměřovaly na 

problematiku vztahů mezi vrstevníky v reálném světě i kyberprostoru.  

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali 10 lekcí plavání v rámci tělesné výchovy a mnozí jsou už 

mnohem lepší plavci než dříve. Starší pak zlepšili své dovednosti během lyžařského výcviku 

v Jizerských horách. Zúčastnili jsme se několika sportovních soutěží. Výborných výsledků 

jsme dosáhli ve štafetovém běhu, z kterého žáci přivezli bronzové medaile. Atletickou 

všestrannost mladších žáků prověřily závody v Berouně, kde se naše škola umístila na 

krásném 4. místě z celkově osmnácti zúčastněných škol. 

V dubnu se konal pohádkový zápis žáků do 1. ročníku, v září přivítáme 19 nových prvňáčků. 

V rámci dlouhodobé spolupráce s MŠ usnadňujeme dětem vstup do první třídy, zařazujeme 

společná setkávání v průběhu celého školního roku nejen s žáky, ale i s budoucí třídní paní 

učitelkou.  

V červnu odjeli žáci čtvrtého a pátého ročníku na týdenní pobyt ve škole v přírodě. Všichni 

žáci se vždy na pobyt těší a přijedou s novým poznáním a znalostmi. 

Druháčci si užili víkendový zážitkový pobyt na Orlíku, kde měli připravené letní aktivity. 

A co nás čeká o prázdninách?   

Ve spolupráci se zřizovatelem školy a na podnět České školní inspekce proběhne celková 

rekonstrukce školní cvičné kuchyňky, která již bude vyhovovat předpokladům pro plnění 

školního vzdělávacího programu. V rámci této rekonstrukce se vymění vodovodní potrubí, i 

podlahová krytina, inovují rozvody elektrického vedení, budou instalovány 4 kuchyňské linky 

včetně indukčních a elektrických spotřebičů, myčka na nádobí, zakoupí se nábytek a celkové 

vybavení do odborné učebny. 

Pro naše budoucí prvňáčky zmodernizujeme jejich třídu. Čekají nás dílčí stavební práce i 

nákup školního nábytku. Obnova staré nevyhovující podlahy bude zrealizována také v další 

učebně prvního stupně. 

Dle koncepce materiálního vybavení školy zakoupíme audiovizuální pomůcky (interaktivní 

tabuli, stolní počítače). Z finančních prostředků obce bude vyměněn koberec v herně školní 

družiny. 

V areálu mateřské školy a školní jídelny budou provedeny drobné stavební úpravy a 

v zeleném pavilónu MŠ dojde k rekonstrukci ústředního topení. 

Věříme, že všechny práce se uskuteční dle plánovaných termínů a nový školní rok zahájíme 

ve zmodernizovaných učebnách v pondělí 3. září 2018. 

Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli školy za řešení a financování oprav a údržby naší 

školy i mateřské školky, všem pedagogům za výchovně vzdělávací činnost i nad rámec jejich 

povinností a ostatním zaměstnancům za vykonanou práci v letošním školním roce. 

Všem našim žákům přeji hezké prázdniny se sluníčkem a rodičům příjemnou letní dovolenou. 
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