
Novoty 2019/20 ? 

 
Co chystáme nového v tomto školním roce? 

  

 

V základní škole  bude vyučovat p. uč. Mgr. Dana Hanzalová Freyová 21 

hodin, ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová 13 hodin. 

 

Bc.Aneta Jelíková, bude pracovat ve ŠD  a na částečný úvazek i v mateřské 

škole. 

Žáků bude 11. Žáci budou moci opět navštěvovat knihovnu, kroužky. 

 

 

V   mateřské škole bude pracovat p. uč. Blanka Jilková s prodlouženou 

pracovní dobou do 15 hodin. Bude 9 předškolních dětí.  Zde budou moci 

děti navštěvovat kroužek logopedických chvilek. Na vstup do základní školy 

bývají děti díky p. učitelce Jilkové vzorně připraveni. 

 Do mateřské školy se zapsaly 3 děti, počet tedy bude 26..... 

 

 Prioritou mateřské školy, základní i školní družiny pro letošní rok bude 

práce na projektu................ 

částka.............................................. 

Tím budeme nadále zkvalitňovat i zázemí pro výuku.  
 

 

Tak jako v loňském roce chceme připravit zodpovědně roční plán školy a 

akce školy, kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti a  vytvářet 

pozitivní image školy.  

 Spolupráci s obcí, rodičovským sdružením, sponzory a dalšími 

organizacemi,  se nám vždy dařilo, další rok jistě opět zvládneme dobře. 

  

 

 Chceme nadále pracovat na dalších nových metodách práce spojených s 

prací na PC a interaktivní tabuli, pro mateřskou školu bude zakoupeno 10 

tabletů, pro ZŠ 10 notebooků v rámci projektu........................ 

 

 Všechny akce připravené školou měly úspěch. Odměníme i letos děti a žáky 

samozřejmě každý měsíc zábavnými dny, které se jim líbily, Spaní ve škole, 

Den naruby, Den jara, Dnes učím já, apod. Chceme, aby se dětem ve škole 

líbilo a chodily do ní rádi. 



Každý měsíc bude opět jeden výukový program- Planetárium, koncert, 

divadlo, exkurze a pod.  

 

S výsledky žáků mohou být rodiče maximálně spokojeni, v loňském roce 

odcházelo 8 páťáků, z toho 6 se samými jedničkami, 2 se dostali na 

Gymnázium na jeden zvládl 4.a 5 ročník naráz. 

 

Ve školní jídelně se výborně vaří, p. Szczurková letos opět udělá i svačiny 

pro školáky. Ve školní kuchyni bude  vypomáhat p. Holinska. 

Na úklid a pomoc v mateřské škole je opět připravena p. Bořilová. 

   

Školní družina, jako i provoz celé školy bude opět od 6.30 do 15.45 hod. 

Spojení školní družiny a mateřské školy v době scházení dětí ráno a pak 

odpoledne při hrách a rozcházení domů vůbec není na škodu, děti se 

alespoň dobře znají, pomáhají si. 

 

Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné 

budově skýtá spoustu možností spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, 

tak personálu.  

 

 

 

                                                  ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová 


