
1. září 2015 přivítaly naše žáky krásně uklizené a vyzdobené školní budovy a všechna upravená školní 

prostranství. Chodby i třídy zářily radostnými barvami a veselými motivy na nástěnkách, poutačích, písnička 
Rozvrh hodin naladila žáky na očekávané předměty a dohlížející učitelé se vítali se žáky i jejich rodiči. Noví 
žáci přišli nejen do první třídy, ale i do 5. ročníku - tři děvčata z Hřivínova Újezdu a 1 dívka ze Zlína.  

Děti zaplnily třídy v dobré a radostné náladě. 

Nový školní rok 2015/16 jsme na naší základní škole slavnostně a s úsměvem zahájili v 7.30 hodin, kdy 
proběhlo hlášení ředitelky školy ve školním rozhlase s přivítáním všech žáků, učitelů, správních zaměstnanců, 
starosty obce a rodičů žáků 1. třídy. Paní ředitelka  seznámila přítomné  s připravenými úkoly školního 
vzdělávacího programu, činností a záměrem školy, prioritami nového grantu, zaměřeného na  rozvoj 
čtenářských  dovedností, rozvoj jazyka anglického s možností výuky angličtiny pro žáky v Londýně (nebo 
v jiném městě v Anglii) spojené s prohlídkou a poznání města, možností 12 denního kurzu angličtiny 
v Londýně  pro 2 učitele školy. Naše škola na tyto aktivity získala grant ve výši 460 654,- Kč.  

Velkým úspěchem školy je taktéž získání nového 3letého mezinárodního projektu ERASMUS+ v rámci 
spolupráce se zeměmi Švédsko, Slovensko, Německo, Itálie, na jehož realizaci škola získala 33 255 eur.  Ty 
budou využity na rozvoj jazykových a konverzačních dovedností v jazyce anglickém, možností navštívit a 
poznat partnerské země a společně se setkat s dětmi ze všech zemí na třech společných táborech. První rok 
koncem května u nás v ČR, druhým rokem na Slovensku v Radošině a třetím rokem v Německu. 

Nechybělo ani poděkování paním uklízečkám za práci o prázdninách ve ztížených podmínkách v rámci 
rekonstrukce na 1. stupni. 

Třídní učitelé navázali na informace ŘŠ a podrobněji žáky seznámili s povinnostmi a úkoly prvního týdne 
školního roku. 

Nejslavnostnější nálada byla v první třídě, kde 20 prvňáčků doprovodili jejich rodiče. Přivítání se jim dostalo 
ze strany paní učitelky Lenky Boďové a zámecké paní. Prvňáčci se nesměle rozkoukávali, zpočátku bylo vidět 
napětí a rozpaky, které však po chvíli vystřídala dobrá nálada a ochota žáků zapojit se do příjemných aktivit 
prvního školního dne. Slavnostní ráz byl umocněn přítomností pana starosty Ing. Radka Chmely, který 
pasoval červenými a modrými šerpami nové žáky školy, paní ředitelka předala žákům jejich nové kamarády-  
učebnice  a paní zástupkyně  dárečky na uvítanou. Společné foto prozrazuje na tvářích nových žáčků, s jakou 
odvahou a radostí si užili nástup do školy. Rodiče žáků děkovali za pěkný průběh nástupu jejich dětí do naší 
školy. Na závěr následovala prohlídka úplně nového sociálního zařízení, které sklidilo u dětí velký ohlas, 
hlavně kvůli motivům myšiček. 

V 9. 20 hodin se konala v kostele sv. Václava slavnostní mše svatá k zahájení školního roku. 

Milé, až překvapující bylo pro nás, učitele, že většina dětí se do školy těšila a dobře naladění a odhodlaní  žáci  
se v tomto prvním týdnu pustili do počátečního plnění povinností.  

Přejme jim, aby s přibývajícími povinnostmi a nároky jim elánu neubývalo, aby 
zvládli všechny úkoly s pílí, vytrvalostí, cílevědomostí a chutí dosáhnout svých 
možností a rozvoje svého nadání. 

 


