
Vážení čtenáři, 
 

v letošním školním roce naposledy zprávy ze školy... 

 a tak začnu od konce.. 

ukončení školního roku bude 28. června ve škole ve třídě pátého ročníku, chystáme pro ně 

poslední zvonění. 

Odchází ze školy po 9 letech, když budeme počítat i mateřskou školu.:) Byl to výborný ročník 

a bude nám chybět.  Z 8 žáků jich 6 jde do Kravska, 2 žáci odchází poprvé z této školy z 

Mašůvek na gymnázium. V ročníku byl i žák, který přestoupil ze 3. ročníku rovnou do pátého 

a zvládl excelentně v páté třídě i čtvrtý ročník. I tato situace - přeskočení ročníku - byla v 

historii školy zde poprvé. Z tohoto je vidět, že žáci mají v naší škole výborné výsledky. 

Toto nechám na promyšlení rodičům, kteří nedávají své děti do naší školy.... 
 

Zvládli jsme ve školním roce všechny úkoly, které jsme si předsevzali, za rok měli žáci 12 

vystoupení, 10 soutěží, jak interních, tak okresních, ze všech oblastí... hudební, výtvarné, 

matematické, atletické, plavecké, recyklohraní,.  Žáci úspěšně reperezentují naši školu, získali 

spoustu medailí, diplomů. Proběhly 3 výstavy prací, každý měsíc jeden výukový program, 

jeden zábavný den. 

Výuka probíhala ve dvou třídách, v kombinaci s interaktivní tabulí, počítači, hrou na hudební 

nástroje. 

 V kroužcích informatiky, keramiky, dramatickém, flétně, ručních pracích, logopedickém v 

mateřské škole... zde všude nabývali žáci spoustu dalších dovedností. Děkuji všem, kteří tyto 

aktivity vedli. 

Z akcí, které proběhly, bych ráda vyzdvihla branný závod v Ratiboři, VIII.ročník 

Memorialu Ctibora Čermáka, který se konal 31.5-1.6. Byl výborně zorganizován, bylo o nás 

vzorně postaráno. Opravdu jsme si tyto dny užili, včetně výletu do skanzenu v Rožnově pod 

Radhoštěm. Fotky najdete na stánkách obce i školy. Nechte si popovídat od těch, kdo v 

Ratiboři byli, třeba příští rok pojedete s námi... 

Příští rok plánujeme výuku na noteboocích, budeme jich mít 10 ve škole a10 tabletů ve 

školce, budeme pracovat s dalšími novými programy. Díky evropskému projektu ze Šablon 

II., budeme mít další nové možnosti výuky, zkvalitnění práce a dostatek pomůcek a materiálu 

k ní. Budeme měnit systém práce s žáky, bude ještě více individuální, než zaměřený na práci 

v ročníku. V podstatě půjde o individuální práci se žákem napříč ročníky. 

Během 2 let budeme čerpat pro mateřskou školu, základní i pro družinu více než 500 tisíc. 

Budeme mít tzv.projektové dny, naštívíme další školy, budeme mít vzdělávání pedagogů..  

Budeme pokračovat jako letos, s projekty Ovoce do škol, Mléko do škol, školní projekty 

Kultura pro život, Ve škole žijeme zdravě, pokračovat bude i  divadlo ve Znojmě. Máme 

zajištěno i plavání pro příští rok pro 2. a 4. ročník povinné, ostatní se mohou nahlásit k nim. 

Autobus bude zajištěn, budeme jezdit jako dříve společně s Kravskem. 

 

Děkuji všem žákům za reprezentaci školy. 

Děkuji za spolupráci hasičům, myslivcům, sportovcům, kulturnímu výboru, starostovi obce, 

školské radě,  paní Krulové za vedení keramického kroužku. 

Děkuji rodičům, kteří vozí do školy sběr. 

Také sdružení rodičů za podporu, spolupráci, především paní Bášové a Miholové. 

Děkuji všem učitelům a provozním zaměstnancům za práci  v celém školním roce...a že není 

lehká.... 

V naší fotografické Galerii na schodech budeme instalovat již 18. rok. Zprostředkovali jsme 

focení tříd, focení dětí, žáci si mohli objednávat knihy z Klubu čtenářů, půjčovat knihy v 

knihovně, nabídli jsme opravdu spoustu aktivit.  



Měli jsme dva koncerty, divadélko, kino, výlety a turistické vycházky. 

Na škole proběhla letos opět i pedagogická praxe. 

Shrnutí celého školního roku najdete jako vždy v září na našich stránkách ve Výroční zprávě. 

 

Přeji krásné léto, odpočinkovou dovolenou, pohodu a klid a těším se v srpnovém 

vydání... 

 

                                           Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy 
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