
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

teplý červen patří mezi oblíbené období, neboť konec školního roku už je na dohled, jen 

rozdat vysvědčení.  

Žáci se vidí na prázdninách, vždyť školní rok je tááák dlouhý. Ke konci roku vrcholí nemálo 

soutěží, či projektů, které kontinuálně probíhají každý rok. Škola žije spoustou aktivit,  což se 

bere jako samozřejmost. Výčet by byl hodně dlouhý. Mezi zajímavé a zdařilé akce lze zařadit 

Den Země se sběrem papíru / 4 895 kg/, exkurzi do hvězdárny Brno, na střední školu stavební 

Vysoké Mýto, Dětský májový bál, Slavnost slabikáře, dvoudenní pobyt v ekocentru  

Oucmanice, výlety všech tříd. 

Snažili jsme se, aby nadaní žáci pracovali na své maximum a reprezentovali školu. Svoje 

znalosti a dovednosti tak uplatnili v mnoha olympiádách a soutěžích, kterých se pravidelně 

zúčastňují. Máme zdatné sportovce Ondřej Chlup Lanškrounský šplhoun a 2. místo 

v mezinárodním závodě v extrémních sportech mistrovství ČR, v badmintonu Julie Seidlová a 

Martina Knápková, v běhu Klára Hanáková a Filip Gryc, Tina Kolomá je mistryní republiky 

v sólu s hůlkou a výborně se umístila  v matematickém Klokánku a Pythágoriádě, v poznávání 

živočichů pak Štěpán Pastýř. Individuálně jsme se věnovali žákům s poruchami učení, aby 

zdárně zvládli požadavky na ně kladené. 

Skončilo ověření výsledků žáků ve čtvrté a osmé třídě v termínu od 19.5. – 30.5. 2014 Českou 

školní inspekcí. Dopadli jsme takto: VIII. třída přírodovědná gramotnost úspěšnost 60%, 

jazyk anglický 53%, IV. třída člověk a jeho svět 71%. 

V rámci výchovně-vzdělávací práce se věnujeme i volnočasovým aktivitám našich žáků. 

Organizujeme celou řadu kroužků, které vedou naši učitelé i externí spolupracovníci. 

Návštěvníci školy jsou mile překvapení příjemnou atmosférou, vyzdobenými prostorami 

výrobky žáků, a ochotnými lidmi, kteří zde pracují. 

Od 1. srpna povede školu nová paní ředitelka Petra Marossyová. Přeji nové paní ředitelce, aby 

ji práce bavila jako mě, a školu ještě lépe zviditelnila. 

Děkuji všem zaměstnancům za dobrou spolupráci a věřím, že dosud dosažené úspěchy ještě 

v budoucnu znásobíte. 

 

Hezké přicházející prázdniny s  příslibem teplého slunečního léta přeje 

          

Alena Valentová 

 

 


