
Vážení čtenáři, 

bezmála je za námi první měsíc školního roku, proto bych vás ráda informovala o dalších aktivitách 

školy. 

Do zahájení 1. září jsme měli plné ruce práce dokončit všechny úpravy ve škole. Do všech počítačů 

byl instalován W10 , bylo třeba vše uspořádat a dokoupit další drobnosti. Na půdě školy proběhly 

opravy krovů. 

A další novoty?? 

Co chystáme nového v tomto školním roce? 

 

 Do základní školy přišlo 26 žáků a do MŠ 29 dětí. Jsem moc ráda, že si vybíráte místní školu a  

neodcházíte zbytečně do jiné školy. Snažíme se Vás neustále svou prací nestále ujišťovat, že si 

vybíráte správně a děláme pro to všechno, co je v našich silách. 

 

Do školní družiny  nastoupila nová p. vych. Bc.Aneta Jelínková, čerstvá absolventka. Snažím se  

vytvořit stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelů, přednostně vybírám proto zaměstnance 

 z Hlubokých Mašůvek, záleží mi na jejich vztahu ke škole, dětem a rodičům.  

 

Učební plán ZŠ zůstává stejný jako vloni, podobné jsou i rozvrhy. Přibyla pouze informatika pro 1. a 

2.ročník , přepracovali jsme kompletně Školní vzdělávací program. 

 P. uč. Jana Dokulilová učí informatiku, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a výchovy, 13 hodin týdně. 

 V ZŠ dále učí p. učitelka Mgr. Dana Freyová plný počet 22hodin.  

 

 V letošním roce budou obě p.učitelky Dokulilová a Jelínková učit i v mateřské škole, pro kterou mají 

kvalifikaci. 

V mateřské škole budou opět dvě třídy, učit bude Sluníčka p. uč. Blanka Jilková a p. uč. Aneta 

Jelínková a Dokulilová Kuřátka. 

 

V ZŠ i MŠ bude prioritou tak jako v loňském roce připravit zodpovědně roční plán školy a akce školy, 

kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti a  vytvářet pozitivní image školy, nadále rozšiřovat 

metody a formy výuky,  práci s PC a interaktivní tabulí. Opět jsme zakoupili další programy pro 

výuku, máme jich už 25. Také do mateřské školy družiny  je dokoupena spousta nových pomůcek a 

hraček. 

  

V mateřské škole bude hlavním úkolem zodpovědně připravit 11 předškolních dětí na vstup do ZŠ a 

snažit se, aby co nejvíce dětí přešlo do naší ZŠ. V mateřské škole máme pro letošní rok 29 dětí, počet 

je vzhledem k tomu, že se narodilo mnohem méně dětí, menší. 

Prioritou bude nadále zkvalitňovat zázemí, materiální i personální. 

Budeme také pracovat podle nového ŠVP. 

I zde budou moci děti navštěvovat kroužky, logopedické chvilky. 

 

 Společně s obcí, rodičovským sdružením, sponzory, Školskou radou a dalšími organizacemi se nám  

určitě podaří splnit úkoly ročního plánu tak, jako v předešlých letech, neboť se všemi je navázána 

výborná spolupráce. 

 

Chceme dosáhnout co nejlepších výsledků,  a tak jako v předešlých letech pracovat na tom, aby žáci 

uspěli na okresních soutěžích, akcích školy i obce. 

 Akce připravené školou měly úspěch a škola se dobře prezentovala na veřejnosti, což nadále 

vylepšuje její image. 

A tak i my odměníme letos děti a žáky samozřejmě zábavnými akcemi, které se jim líbily, spaní ve 

škole, Den naruby, Den jara, apod. Aby se dětem ve škole líbilo a chodily do ní rádi.. 

Když budou spokojené a mít výsledky, budou spokojeni rodiče i učitelé. A to je náš cíl.........  

Nabídneme opět denně kroužky, vloni se zapojili všichni, jak učitelé, tak žáci, někdo navštěvoval i 4 

kroužky. 

 



Ve školní jídelně se výborně vaří, p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, pomáhat bude 

p. Holinska. Dostane se  i na cizí strávníky, vzhledem k počtu dětí. 

 

Školní družina, jako i provoz celé školy bude opět od 6.30 do 16.00 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 i učitelé 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 a přináší výhody. Některé jsme objevili dříve, 

na další určitě ještě přijdeme.  

Hodláme totiž udělat velkou výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti ročníky naráz. Vůbec 

to již dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak.... 

A o tom Vás budeme i nadále přesvědčovat..... 

 

Rádi uvítáme vaše podněty, připomínky, nápady, co bychom pro Vás mohli ještě udělat a vylepšit.                                           

 

Co bychom rádi do příštích let?? 

 

Když se nám podařilo za 4 roky komplet opravit, vybavit a zrenovovat prostředí školy, rádi bychom 

pokračovali v nastavené pomyslné laťce dál.... 

Výborné zázemí a spolupráce s obcí, rodiči, Sdružením rodičů, hasiči, myslivci, SPOZ, knihovnou a 

sponzory školy nám umožňuje  přemýšlet o renovaci a vybavení obecní knihovny a zahrady školy, 

vybavení školním hřištěm a modernizaci školní kuchyně. 

Předem obci děkujeme, neboť některé projekty byly již schváleny… 
 
Zahájili jsme 1.9. ve třídě ZŠ spolu s mateřskou školou a pozvanými hosty jako každý rok. 
Hned první týden jsme pracovali na výzdobě školy, vytvořili si Strom přání, na který žáci , 
někteří rodiče a hosté umístili lístečky s přáním pro školu nebo svým. Na konci roku uvidíme, 
komu se jeho přání splnilo. 
7.9. se konala informační schůzka s rodiči MŠ i ZŠ. 
 Zahájili jsme Recyklohraní, dále sbíráme papír, baterie a plastová víčka. 
V naší Galerii na schodech se můžete ohlédnout 15 let nazpět, rádi se k nám vrací bývalí žáci i 
učitelé, někdy jen tak na kus řeči. 
Od října by měly začít kroužky, chystáme Konverzaci agličtiny v pátek 15.30 pro 3.a 5. ročník, 
sportovní, taneční pro  děvčata, turistický, podle dohody, klávesy, flétny, ve školce 
logopedický.Pro logopedické chvilky bychom v tomto školním roce rádi využívali obecní 
knihovnu, kde zbudujeme koutek pro děti.  
10.září proběhlo žehnání hasičského praporu, i školu jste mohli vidět opět vystoupit v obecním 
sále. Výborné vystoupení žáků jste mohli vidět na sále OÚ. Zde jsme také opět pokročili ve  
spolupráci s Ratibořskými. Na květen plánujeme návštěvu i se žáky. 
Na 22. máme nachystaný koncert hudebních nástrojů jako loni. Budou i dudy!! 
 

Opět  budeme jezdit do divadla, začínáme v prosinci, vybíráme 550,-Kč u p. Holinske.Vybírá všechny 

platby od rodičů i dětí. Veškeré platby jdou pak přes pokladnu SR. Na schůzkách s rodiči pak 

informujeme všechny, jak bylo naloženo s penězi za sběr, sponzorskými dary  apod.  

 

 

 Využíváme projektu Ovoce do škol, kde děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu, v projektu Školní 

mléko zase odebírají mléko za dotovanou cenu. 

Děkujeme za sběr papíru, letos opět můžeme nakoupit do MŠ hračky, do ZŠ se chystáme koupit 

mikroskop a náčiní do tělesné výchovy. 

Také děkujeme sponzoru p. Filipskému firma Filko střechy za sponzorský dar pro školu 20 000,-Kč. 

Bude použit na domeček pro MŠ do zahrady spolu s loňskými dary od myslivců 5000,- a hasičů 

5100,-Kč. 

 Ve všech aktivitách loňského roku budeme pokračovat, ještě nějaké nové si necháme jako překvapení.   



 

Ve škole i školce již vše běží na plné obrátky, děti, které přišly poprvé do školky si pomalu zvykají, 

prvňáci dostávají své první jedničky a my se všichni snažíme, aby jim to šlo. 

Děkuji hostům, kteří přijali pozvání na zahájení školního roku, zveme samozřejmě i Vás všechny 

podívat se do školy, jak se opět vylepšila. 

 

 

V průběhu roku rozhodně o škole  uslyšíte.... 

  

ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová 

 

 

 


