
Vážení čtenáři, 

Ve škole zdárně a velmi úspěšně proběhlo pololetí, 17 žáků mělo totiž samé jedničky.  Pátém ročníku 

máme velmi dobré žáky, drží se již od 1.ročníku na jedničkách, dva z nich se budou hlásit na 

gymnázium. Nemáme žádné žáky s SPU, naopak máme jednoho tzv. mimořádně nadaného žáka, 

který  pátý ročník plní zároveň se čtvrtým…přeskočil ročník. Již vloni, kdy prošla škola inspekcí, jsme 

byli pochváleni za výborné výsledky v učení. Držíme si laťku, snažíme se dotáhnout všecny k co 

nejlepším známkám, někteří žáci mají zdarma doučování, pracujeme s každým žákem zvlášť. Při počtu 

dětí si to můžeme dovolit a jsme tomu rádi. Je nám ovšem jasné, že pokud žáci přestoupí na jiné 

školy, je možné, že půjdou s prospěchem dolů.  Pokud my zde máme v ročníku třeba 5 žáků, můžeme 

s nimi pracovat jinak. 

V příštím roce počet dětí v MŠ klesne, odchází 9 předškoláků a k zápisu pravděpodobně přijdou jen 2, 

není více narozených. I ze ZŠ odchází 8 páťáků. Do mateřské školy   přibyly 2 děti, bylo nutné 

posunout provozní dobu ze 6.30 na 6. 15. Ačkoli klesne počet dětí i žáků, bude nadále škola i školka 

dvoutřídní. Ze státního rozpočtu na příští rok dostaneme více financí, státem jsou podporovány 

malotřídní školy. Podle inspekcí,statistik a hlášení asi vědí dobře, že malotřídky odvedou kus poctivé 

práce… 

Zápis do ZŠ bude 5. dubna, do MŠ 10. května. V MŠ budeme nadále pracovat na logopedické 

přípravě, čtenářské gramotnosti, matematických představách,v příštím roce budou používat děti 

tablety s výukovými programy, dva notebooky budou pro učitele zakoupeny z dotace EU a další 

pomůcky a hračky. Do MŠ bychom mohli  investovat až 360 tis.Kč. Do ZŠ bude koupeno 10 

notebooků. Dotace z EU by mohla být až 370tis. A do školní družiny až 146 tis. Kč.  Příštím roce tedy 

máme dobře nastaveno, dokoupíme vše potřebné a v dalším roce budeme malovat a dávat nové 

osvětlení. Zkrááátka jsme trendy………………..přijďte… kroužky zdarma, učebnice zdarma, spousta akcí 

a výukových programů a zábavných dnů. 

 Do června nás čeká Matematická olympiáda 22.3., výtvarná soutěž, lekce dopravní výchovy včetně 

výuky na dopravním hřišti, 3 představení v divadle, beseda v  obecní knihovně, schůzka   

rodičovského sdružení 11.4. ,beseda v okresní knihovně.  Ze zábavných dnů Dnes učím já( bylo 15.3.- 

učili žáci sebe nebo učitele), Utopení Morany 27.3.Z kulturních vystoupení Vítání občánků 14.4. a 

12.5.  Den Matek.                                     
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