Vážení čtenáři,
ohlédneme- li se za uplynulým rokem, byl pro naši školu výjimečný v několika oblastech.
Oblast vzdělávání a výchovy žáků byla obohacena rozvojem čtenářské gramotnosti, cizích
jazyků, přírodovědné, matematické i fyzikálních oblasti, ve vynikajícím umístění žáků
v olympiádách a soutěžích v okrskových, okresních i krajských kolech. Získávání nových
poznatků a vědomostí v rámci vyučování je plnohodnotně doplňováno výukovými programy,
smysluplnými aktivitami, akcemi a realizací projektů včetně mezinárodních. Vše se dalo
dobře zvládnout za předpokladu dobrého pracovního klimatu ve škole, obětavosti, zájmu
a tvořivosti vyučujících, úzké spolupráce rodičů se školou a součinností všech institucí, které
po dobu školního roku se školou spolupracovaly. To se odrazilo i v anketě u rodičů, jejímž
výsledkem bylo poznání vztahu a názoru rodičů na školu, výchovně vzdělávací proces, na
vztah k učitelům a vedení školy, názory na aktivity školy. Výsledek byl pro školu velmi
potěšující, 98% rodičů důvěřuje škole, vyučujícím a vysoce ocenili celkovou práci školy
a úspěšnou realizaci projektů. Této důvěry si velmi vážíme. Jako ředitelka školy si cením
práce našich učitelů, kteří vlastní aktivitou a odpovědným přístupem předávají dětem stále
nové a nové možnosti a způsoby v rozvoji
vzdělávání a výchovy nejen u nás, ale
i v evropských školách, čímž napomáhají dětem
k poznání evropského školství, měst a států.
V roce 2015 byl ukončen 1. mezinárodní projekt
Comenius zdařilou charitativní akcí Běh
Comenius, spojený s výsadbou stromků a keřů
na nádvoří školy za účasti starostů všech
okolních obcí a velkého počtu rodičů.
Náš projekt Comenius byl oceněn Evropskou
komisí jako Star Project (hvězdný projekt). Dle
hodnotitelů byl projekt velmi zajímavý, velmi
dobře organizovaný a zdokumentovaný,
výsledky ukazují širokou rozmanitost aktivit a je úspěšným vzorem pro ostatní Comenius
projekty. Hodnotitelé ocenili zejména dobrý výběr různých aktivit, vysoký počet žáků
zúčastněných na zahraničních studijních návštěvách a táborech, zapojení místních firem a
organizací do projektu, dobrou koordinaci ve školách a celého projektu, inspiraci pro další
školy, zveřejnění a dostupnost výstupů na evropských stránkách a udržitelné výstupy z
projektu. Jsme tímto oceněním nesmírně potěšeni a jsme rádi, že evropská komise vidí
smysluplnost, užitečnost a dopad projektu stejně jako my. Úspěch byl pro nás výzvou k
napsání dalšího mezinárodního projektu v programu Erasmus+ ve spolupráci se školami
z Německa, Švédska, Itálie a Slovenska. Jedná se o tříletý projekt tematicky zaměřený na
dopravu v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Žáci 1.- 9. roč. se svými učiteli pracovali na tématu Doprava
v minulosti a výsledkem tohoto projektového vyučování byla
školní akademie s přehlídkou vývoje dopravy formou
vystoupení jednotlivých tříd. Akce se uskutečnila v tělocvičně
v Den otevřených dveří koncem roku za přítomnosti
zástupců obce, Školské rady a rodičů. Akce sklidila právem
velký ohlas. K vánoční atmosféře přispěly i dopisy a vánoční
přání, která si žáci vyměnili se zahraničními kamarády. Naše
škola bude v květnu 2016 pro zahraniční účastníky pořádat
mezinárodní tábor ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové
Vsi.

Spolupráce s Radošinou nejen na úrovni školy, ale i
obce a farního úřadu začala návštěvou paní starostky,
místostarostky, děkana a ředitele školy ve Velkém
Ořechově.
Vedení školy využilo i možnosti získat finanční
podporu v rámci Výzvy 56, vyhlášené MŠMT, na
podporu rozvoje čtení a komunikačních dovedností
v anglickém
jazyce.
Škola
uskutečnila
20
čtenářských dílen a nakoupila 100 knih do školních
knihoven 1. a 2. stupně. Dvě paní učitelky po dobu 12 dnů realizovaly v Londýně intenzivní
jazykový kurz a 20 žáků z 8. a 9. tř. se zúčastnilo týdenního vzdělávacího pobytu
v Londýně. Výuku zde vedli kvalitní lektoři, žáci navštívili nejznámější památky Londýna s
odborným výkladem anglických průvodců, výbornou příležitostí nahlédnout do běžného
každodenního života Angličanů bylo pro žáky ubytování v hostitelských rodinách. Jazykový
kurz i celý pobyt hodnotíme velmi pozitivně a byl pro žáky cenným přínosem pro celkový
rozvoj jejich osobnosti.
Díky projektům a mezinárodní spolupráci se zcela změnilo postavení a charakter školy. Žáci i
učitelé získali nový pohled a hlavně zkušenost v oblasti poznání jiných evropských zemí.
Změnil se i přístup k angličtině, kterou žáci považují za jazyk potřebný. Jejich konverzační
schopnosti jsou lepší. Zájem o písemnou komunikaci se žáky z jiných zemí se stal přirozenou
součástí jejich školního života.
Pro školu jsou projekty zdrojem získání velkého množství financí. U projektu Comenius
550 000 Kč, u projektu Erasmus 915 000 Kč, u Výzvy 56 - 460 654 Kč.
Žáci naší školy dosáhli výborného umístění v
soutěžích, olympiádách a u přijímacího řízení.
Zaměření soutěží bylo různorodé - jazykové,
matematické,
přírodovědné,
dějepisné,
astronomické, biologické, recitační, pěvecké,
výtvarné, sportovní, dopravní, recyklohraní. Těší
nás prvenství N. Horenské v okresním kole
Pythagoriády, 4. a 5.místo M. Mastešové a M.
Večeřové v krajské astronomické olympiádě, 3.
místo M. Večeřové v okresní biologické
olympiádě, prvenství L. Gregorové a K. Krátké v
okresním kole Trnečky. Naši žáci patřili k těm
nejlepším ve výtvarné soutěži Požární ochrana
očima dětí, jejich výkresy si odnesly všechna medailová místa v okresním kole a v krajském
kole z 2500 výkresů obsadili 2. místo Gajdůšek a K. Krátká. V dopravní soutěži v okresním
kole 1.místo získal V. Gregor, 2. místo starší i mladší kategorie. Z mezinárodní soutěže
netradičních disciplín Zlínský vorvaň naši žáci přivezli pohár a bronzovou medaili. Potěšující
bylo i 1.místo E. Slovákové v soutěži Bible a my.
Neopomenutelnou součástí života školy jsou společné akce s různým zaměřením společenské (šerpování prvňáčků, vystoupení pro seniory, slavnostní vyřazování deváťáků),
poznávací (Osvětim, školní výlety, řada exkurzí), besedy, výukové programy, sportovní akce,
akce na rozvoj čtenářské dovednosti (Týden knihoven - čtení rodičů do rozhlasu, Noc s
Andersenem, Celé Česko čte dětem, autorské čtení), nocování ve škole Meine Schulnacht,
akce s vánoční tématikou (předvánoční jarmark, výtvarné dílničky, Mikulášská nadílka,
adventní setkávání, koncert a besídka ZUŠ Morava), kulturní (výchovné koncerty, divadelní
představení, filmový festival, výstavy), akce školní družiny (lampionový průvod i pro
veřejnost).

Velká pozornost je věnována preventivním akcím a programům ve spolupráci s R- Ego
Slavičín (Já a ti druzí, Chovám se bezpečně, Co je zdravé, Správná komunikace, S úsměvem
do školy, Já a můj sebeobraz, CoZaTo, Fair Trade, Kyberšikana, Lehké drogy), s HZS Zlín
(program Hasík).
Kvalitní prevencí na základě minimálního preventivního programu se nám velmi dobře daří
předcházet negativním jevům jako je záškoláctví, šikana, kouření, drogy. V této oblasti je
velkou výhodou to, že škola je typem rodinné školy, dění ve škole je lépe přehledné a
nežádoucí jevy se rychleji rozkrývají.
Velká pozornost vyučujících byla věnována důsledné přípravě žáků na přijímací zkoušky, což
se projevilo v úspěšnosti přijetí žáků na střední školy včetně prvenství na přijímacích
zkouškách. U práce výchovné poradkyně hodnotím důslednou a obětavou přípravu žáků k
volbě povolání a velmi nadstandardní přístup k rodičům při výběru škol, vyplňování přihlášek
a úzké spolupráce s rodiči.
Žáci využívají pestré nabídky mimoškolních aktivit a zájmových kroužků (taneční, florbal,
sportovní hry, ruský jazyk, dramatický, základy administrativy a informatiky, country,
turistický, cvičení z JČ).
Žákům talentovaným je věnována maximální péče k rozvoji jejich talentu tím, že na škole
mají možnost návštěvy hudebních, pěveckých, výtvarných oborů ZUŠ Morava Zlín.
Potěšující je opravdu vysoký počet žáků, kteří ZUŠ navštěvují. Žáci výtvarného oboru se již
tradičně zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. V loňském 43.ročníku byla
výstava obeslána 21 380 pracemi ze 71 zemí světa. V této obrovské konkurenci se podařilo
žákům N. Semelové, T. Řezníčkové, G. Miklové, M. Kierykovi a M. Minaříkovi získat
medaili Lidická růže za kolekci grafiky.
Spolupráce s rodiči je příkladná. Zúčastňují se a vypomáhají při akcích školy - setkávání u
stromu Comenius, Běh Comenius, pomoc při zajištění dopravy, pečení, příprava a realizace
akcí, materiální zajištění, sponzoring atd. Účast na třídních schůzkách je vždy nadprůměrná,
účast rodičů svolaných ředitelkou školy bývá téměř stoprocentní. Spolupráce rodičů dětí,
které se účastní zahraničních výjezdů, je příkladná.
Závěrem lze konstatovat, že poctivá, odpovědná, kvalitně odvedená práce všech vyučujících i
správních zaměstnanců se promítla do celkové kvality výchovně vzdělávací práce a
bezproblémového chodu školy. K této
kvalitní práci
bezesporu napomáhají i zrekonstruované prostory školy ve
spolupráci se zřizovatelem, např. celková rekonstrukce
sociálního zařízení na budově 1. stupně. Věříme a přejeme si,
aby nutné zlepšování školního prostředí i v budoucnu
pokračovalo.
Všichni žáci, učitelé a zaměstnanci školy Vám děkují za
podporu, pomoc a spolupráci a společně s našimi Třemi
králi Vám přejí, ať Vás každý den v novém roce provází
úsměv, láska, přátelství, rodinná pohoda a splněná přání.

Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka školy

