Slavnostní zahájení školního roku
Dobrý den milí žáci, vážení rodiče, pane starosto a vážené kolegyně, vítám Vás na
slavnostním zahájení nového školního roku 2019/2020.
Zvlášť srdečně vítám na dnešním zahájení naše nové prvňáčky – tento den je slavnostní
pro 17 děvčat a chlapců, kteří právě dnes poprvé zasednou ve třídě do školních lavic. Přeji
Vám hodně úspěchů i radosti při vašem získávání nových vědomostí a dovedností.
Doprovázet Vás bude vaše paní učitelka Mgr. M. Zettlitzerová a asistentka pedagoga K.
Loskotová. Věřím, že se Vám v naší škole bude líbit a budete do ní chodit rádi.
Druhý ročník si i letos povede paní učitelka Mgr. I. Laštovičková a třetáci se jistě těší na
paní učitelkou Mgr. J. Schönovou. Na čtvrťáky čeká nová třídní paní učitelka Ing. Š.
Lajtnerová a asistentkou pedagoga zde bude paní M. Pazderníková. Nejen školou, ale i
světem Harryho Pottera provede paťáky pí. uč. Mgr. E. Veličová, asistentkou pedagoga zde
bude K.Hůlová.
Na druhém stupni se už žákům paní učitelky střídají podle jednotlivých předmětů, ale
ochranou ruku nad nimi drží jejich třídní a to v 6.ročníku pí. uč. Ing. J. Karásková, v 7.
ročníku pí. uč. Mgr. Š.Vašíková, 8. ročník nově pí.uč.Mgr. J. Procházková a věřím, že
k úspěšnému ukončení povinné školní docházky dovede naše devátáky pí. uč. Mgr.
A.Nýdlová. Výuku některých předmětů budu zajištovat také já a paní zástupkyně Mgr.
I.Eklová, přírodovědné předměty a některé výchovy zajistí naše nové paní učitelka a to pí.
uč.Mgr. I. Egrtová a K.Uhlířová.
O zábavu ve volném čase se postarají naše vychovatelky ve školní družině a to vedoucí
vychovatelka paní Ernestová, v dalších odděleních pak p.vychovatelka K.Hůlová a
M.Pazderníková.
Provoz koly bude zajištovat paní hospodářka J. Ernestová, pan školník J. Kosař a dvě
pracovnice úklidu paní I. Ščepková a D. Černá.
Tak jako každý rok i letos jsme si stanovili úkoly v oblasti výchovně vzdělávací práce.
Žáky čeká v průběhu školního roku tradičně mnoho akcí – soutěže, olympiády, exkurze,
besedy, škola v přírodě, plavání i kurz bruslení, pro žáky druhého stupně je připraven
lyžařský kurz. Učení v souvislostech a propojení mezipředmětových vztahů uplatní žáci
v několika projektových dnech. Své plány a cíle si nastaví žákovský parlament.
V oblasti materiálně technického zázemí získala škola se i letos finanční prostředky pro
zkvalitnění podmínek ke vzdělávání z projektu EU - Šablony II. Děkujeme za finanční
příspěvek zřizovateli školy obci Lochovice, díky poskytnutému finačnímu příspěvku byl o
prázdninách zrekonstruován pavilon v MŠ a provedena řada dílčích oprav v budově ZŠ.
Společně jsme také podali žádost na celkovou rekonstrukci přírodovědné učebny.
Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně – všichni si přejeme, aby nastávající rok byl úspěšný
jako roky předchozí. Věřím, že díky společné spolupráci nás všech bude toto přání splněno.
Do nadcházejících deseti měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti
s dosaženými výsledky a především pevné zdraví.
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