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Červnové okénko
Pro mnohé „konečně“ nastal poslední měsíc vyučování ve školním
roce 2017/2018. V červnu měla své
místo školní akademie, žákům se moc
povedla. Konaly se třídní exkurze.
Připravili jsme další školní rok.
Rozdělili děti do tříd MŠ. Určili
úvazky na příští rok. Sledovali vývoj
kolem změny financování škol (příští
rok nebude). Museli jsme učinit
změnu v grantu Šablony, kdy nám
ministerstvo neuznalo (nezaplatilo)
výstupy prvního roku. Neuznalo nám
kvalifikaci speciálního pedagoga
(podle nich titul bakalář v daném
oboru nedostačuje, požadují celoživotní vzdělávání v rozsahu předmětů
speciální pedagogiky 350 hodin – bakalář má těchto hodin mnohem více),
a tudíž jsme jej museli z grantu vyřadit. Grant jsme pro příští rok přepracovali na personální podporu v oblasti školních asistentů.
Česká školní inspekce na svých
stránkách zveřejnila hodnotící zprávu
naší školy. Tato zpráva je ke stažení
i na stránkách naší školy.
V MŠ byla zahájena rekonstrukce
původní budovy v ulici Lipová; třída

Stromky a třída Sluníčka. Z původní
budovy ze sedmdesátých let minulého
století zůstane pouze střecha a obvodové zdivo. Vše ostatní bude nové –
podlahy, příčky, stropy, obklady,
dlažby, lina, rozvody, koupelny. Pokud vše půjde podle harmonogramu,
v úterý 28. srpna bude kolaudace. Pak
se během týdne bude muset vše nastěhovat zpět do tříd a šaten a v průběhu
září do kabinetů, kanceláří a sklepů.
S pomocí obce jsme řešili i havarijní stav dětského hřiště MŠ. Tři
herní prvky (hrad, loď, houpačky)
byly shledány jako nevyhovující,
které je nutno vyměnit. Životnost dřevěného herního prvku je odhadována
na 10 let. Tato doba již uplynula. Dva
prvky bychom měli koncem srpna, či
začátkem září vyměnit. Jedná se o investici v řádu 300 tisíc Kč. Další
etapa v poloviční cenové výši v dalším roce.
Předškoláci se rozloučili s mateřskou školou. Mají hezké tablo ve
sportovní hale. Jejich rodiče absolvovali první třídní schůzku ve škole.
Ve škole jsme rozdali vysvědčení, máme na škole 57,6 % žáků
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s vyznamenáním a 41 % žáků prospělo. Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 78,8 % žáků, na druhém
stupni 24,7 % žáků. Bohužel jsme
u jednoho žáka evidovali neomluvené
hodiny. Případ řeší státní zastupitelství prostřednictvím Policie ČR.
Deváťáci dostali poslední vysvědčení, rozloučili jsme se s nimi
a oni odcházejí na své vysněné školy.
Doufám, že se jim bude dařit.
Obdrželi jsme výsledky Scio testování. Žáci třetích tříd se svými výsledky zařadili mezi 20 % nejslabších
testovaných žáků. Máme ještě mnoho
času toto vylepšit. Žáci 5. třídy jsou
svojí úrovní v polovině testovaných
škol. Každý žák těchto tříd si domů
kromě vysvědčení nesl i hodnocení
svých výsledků v porovnání s vrstevníky z testovaných škol.
Naše škola byla vybrána i pro výzkum o životním stylu mládeže. Žáci
vybraných tříd vyplnili online anonymní dotazníky a výsledky za celou
republiku i porovnání se zahraničím
budeme mít k dispozici na jaře příštího roku.
Červen přinesl mnoho sportovních úspěchů hlavně v atletice. Proběhlo okresní kolo Atletické olympiády. Štěpán Pecka obsadil 3. místo

v hodu kriketovým míčkem chlapců
prvních tříd, Nela Bartejsová obsadila
2. místo v běhu na 500 m dívek třetích
tříd, Bára Borová obsadila 2. místo
v běhu na 600 m dívek čtvrtých tříd
a 3. místo obsadila Anna Borová
v běhu na 800 m mladších žákyň.
I ostatním závodníkům se dařilo a obsadili bodovaná místa. Škola na
přeborech prvních stupňů základních
škol obsadila celkové 12. místo
z 28 zúčastněných
škol
a na
přeborech druhých stupňů 7. místo
z 22 škol, když se před nás dostaly
pouze velké městské školy. Všem
blahopřeji k úspěchu a děkuji za
reprezentaci školy.
Rozloučili jsme se se všemi žáky
i zaměstnanci, zhodnotili školní rok
a popřáli si hezké prázdniny.
Petr Havlík – ředitel školy

Ohlédnutí za školním
rokem
Školní rok 2017/2018 byl
úspěšný. Zájemce o umístění v mateřské škole ze spádové oblasti dokážeme uspokojit. Dosahujeme dobrých
až vynikajících výsledků ve výchovně
vzdělávací činnosti. Naši činnost
komplexně hodnotila po sedmi letech
Česká školní inspekce. Inspekce byla
v naší škole dvakrát i na podněty rodičů. Jejím zjištěním bylo, že podnět
není opodstatněný. Zapracovali jsme
směrnici GDPR, která přinesla hlavně
mnoho papírování. Hygiena provedla
kontrolu provozu a jídelníčku. Kontrola proběhla bez závad, jen máme
odstranit některé potraviny, které nejsou v souladu se zdravým trendem ve
školním stravování. Protokoly kontrol jsou zveřejněny na webu školy.
Vezměme to od nejmenších. MŠ
měla v září 100 dětí a v druhém pololetí 108 dětí (maximální kapacita MŠ
je 108). Po zápisu na příští rok máme
volnou kapacitu (6 volných míst). Ve
výhledu na naplněnost MŠ je i do budoucna dobrá perspektiva. V MŠ probíhá vzdělávací činnost, kterou pravidelně hodnotíme a zkvalitňujeme.

I toto hodnotila ČŠI. Dětem v MŠ nabízíme od určitého věku i zájmové
kroužky. Jsou to angličtina, logopedie, keramika, zpívánky, šikovné
ruce, sportovky a flétna.
Škola měla v září 223 žáků, nyní
má 217 žáků. Odešlo 23 absolventů
a další 4 žáci odešli na víceletá gymnázia. Příští rok nastoupí do školy
23 prvňáčků. Škola poskytuje kvalitní
vzdělání. Kontrolu kvality provádíme
nezávislou společností Scio, kde sledujeme úroveň znalostí žáků na konci
každého vzdělávacího období (3., 5.,
a 9. třída). Sledujeme posun každého
žáka v období. Dosahujeme výborných výsledků v okresních soutěžích
jednotlivců i družstev. Jen málo našich reprezentantů skončilo v druhé
polovině výsledkových listin. V individuálních umístěních máme v okresních kolech 3 medailisty ve vzdělávací oblasti, 3 medaile v umělecké
oblasti a 9 medailí ve sportu. V družstvech máme 8 medailí ze sportovních přeborů. Máme z nich velikou
radost a děkujeme všem za reprezentaci školy.
Škola nabízí spoustu zájmových
aktivit. Patří mezi ně 4 oddělení
školní družiny a 13 kroužků školního
klubu. Na naší škole má odloučené
pracoviště ZUŠ, kde se žáci učí hrát
na hudební nástroj. Nejlepší spolupráce je se Spolkem přátel školy,
který organizuje spousty akcí pro
naše děti. Při volnočasových aktivitách spolupracujeme i s dalšími subjekty, jako je TJ Sokol (fotbalisté),
ČZS (zahrádkáři), Myslivecké sdružení, TJ Sokol (kuželkáři) a Hasiči
z Červeného Záhoří. Je dobře, že
každý spolek si vychovává mládež
jako svoji budoucí základnu.
V obnově majetku jsme většinu
volných prostředků rezervovali na nákup nábytku po letní rekonstrukci
MŠ. Zatím jsme pouze vyměnili nábytek v 1 kabinetu za 50 tisíc Kč.
Obec nám koupila nový konvektomat
a sporáky celkem za necelých
550 tisíc Kč. V létě vymění dva herní
prvky na hřišti MŠ za 300 tisíc Kč.

Škola v tomto školním roku pracuje na grantu „Šablony“, což je především personální podpora, dále pokračujeme jako partner v grantu
Výuka přírodních věd nově, pokračujeme v grantu Bez obav spolu, který
kromě vzdělávání pedagogů zaplatí
ve škole školního asistenta. Ukončili
jsme grant Centrum sportu, kde jsme
za tři roky získali sportovní vybavení
dle vlastního výběru v hodnotě 180 tisíc Kč. Prostřednictvím práce na
místních akčních plánech (MAP)
máme další vzdělávání pedagogů
zdarma. V dalším období MAP máme
naplánované další vzdělávání pedagogů a supervizi. Předběžně jsme se
domluvili na spolupráci v grantu zaměřeném na technické činnosti pro
žáky formou kroužku.
Děkuji všem zaměstnancům
školy za odvedenou práci, sponzorům
za dary a zřizovateli za podporu. Rodičům pak děkuji za jednotu školy
a rodiny při výchově jejich dětí, dětem a žákům za snahu a přístup a především přeji nám všem hezké prázdniny.
Petr Havlík – ředitel školy
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