
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU  
 

Vážení rodiče, milí žáci 

přiblížil se konec školního roku a tak mi dovolte se na závěr zamyslet, 

ohlédnout i zavzpomínat a především poděkovat.  

Ani letošní rok nebyl pro vzdělávání jednoduchý, i tentokrát ovlivnila pandemie 

výrazně celý režim vzdělávání.  Na začátku roku jsme si všichni plánovali a přáli si zažít 

obvyklý školní rok. Na podzim se naplno rozběhla výuka, svou činnost zahájily tradiční 

zájmové kroužky, vychovatelky vytvořily v družině místo velké zábavy i účinné relaxace a 

velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga, fungovat začala žákovská rada. Bohužel i 

tento školní rok pandemie zastavila svět a tvrdě zasáhla i všechny školy, které byly od 14. 

října uzavřeny. Naše škola byla na tuto situaci připravena. Perfektní práci odvedli paní 

učitelky, které dokáží děti zaujmout a naučit i v online prostředí. I přes netradiční způsob 

vzdělávání se nám podařilo uskutečnit plánované akce. Do výuky jsme zařadili projektové 

dny zaměřené na ochranu naší planety a také našeho zdraví. Programy prevence sociálně 

patologických jevů se zaměřovaly na problematiku vztahů mezi vrstevníky v reálném i 

kyberprostoru. Zúčastnili jsme se několika vědomostních olympiád. Žáci, kteří reprezentovali 

naši školu, dosáhli na pěkná umístění. První poděkování patří tedy všem pedagogickým 

pracovníkům. 

Samostatnou kapitolou je školní jídelna. Denně uvaří cca 260 obědů pro učitele, děti 

naší mateřské školky, žáky základní školy i další zájemce z obce. Ročně jde tedy asi o 52 tisíc 

jídel. Naše jídelna poskytovala stravování i po celou dobu distanční výuky po uzavření škol. 

Poděkování za náročnou práci patří tedy kuchařkám a vedoucí školní jídelny. 

Mezi pilíře školy lze zařadit pana školníka a paní uklízečky. Všichni víme, jak je 

obtížné udržet pořádek v prostředí, kde se vyskytují děti. Poděkování si zaslouží za 

dlouhodobé udržování čistého školního prostředí a pravidelnou péči o zeleň. 

Oceňuji empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to bohužel automatická 

záležitost každé obce. Díky zřizovateli školy, který letos navýšil rozpočet na opravu a údržbu 

naší příspěvkové organizace, můžeme o prázdninách realizovat tyto mimořádné akce.  

Naplánováno je dokončení rekonstrukce vodovodních rozvodů v základní škole, přestavba 

kabinetu přírodních věd a výměna osvětlení v učebně matematiky. Ve vybraných třídách 

budou položeny nové podlahové krytiny, zakoupen a doplněn školní nábytek, neboť výrazně 

narůstá počet žáků v základní škole. Ve školní kuchyni zajišťuje zřizovatel dokončení 



klimatizace a odsávání, v mateřské škole nový rozvod plynového topení. Současně se 

zpracovává projektová dokumentace na přístavbu mateřské školy. 

Největší dík však samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem 

bezpečné rodinné zázemí. Vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči je efektivní a přínosná. 

Na závěr bych ráda poděkovala Mgr. I. Eklové, která se rozhodla ukončit své působení 

na pozici ve vedení školy. Pracovala zde od roku 1998, funkci ředitelky školy a zástupkyně 

ředitelky školy naplňovala poctivě, s radostí a maximální péčí. Těší nás, že ve škole zůstává 

učit a neopouští náš kolektiv. 

Ráda bych popřála všem našim žákům hezké prázdniny a jejich rodičům příjemnou 

letní dovolenou k načerpání nových sil. 

Mgr. Radka Hlaváčová  

 


