Ohlédnutí za uplynulými událostmi
Blíží se konec roku 2018 a ne všichni vědí, co naše škola v tomto roce zažila.
Největší změnou je jistě nový plot před budovou základní školy. Tato změna nastala během letních
prázdnin. Nebyla však jediná. Došlo k vymalování některých prostor v mateřské škole a ve školních
kuchyních. Proběhla rekonstrukce podlahy v první třídě, kde je nyní i pěkný nový koberec. Žáci druhého
stupně mohou využívat interaktivní tabuli, která je v učebně výtvarné výchovy. Rovněž děti v mateřské
škole mají novou dotykovou obrazovku, kterou mohou používat obě oddělení, neboť je na stojanu
s kolečky a lze ji snadno přemisťovat. Děti dostaly také nové hračky, zejména na zahradu.
Kromě toho se nám změnilo i obsazení sborů. V mateřské škole skončila na pozici zástupkyně - paní
učitelka Dana Raticová, které velice děkuji za její dlouholetou činnost pro naši školu a děkuji jí též za
ochotu pracovat a pomáhat nám dál. Vystřídala ji paní Soňa Mohrová a od září přišla nová paní učitelka
Miroslava Kaválková, oběma přeji v jejich práci mnoho sil. Na základní škole došlo také ke změnám. Na
mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Alexandra Čermáková a vystřídal ji pan učitel Tomáš
Záveský. Jsem ráda, že naše škola získala do pedagogického sboru dalšího muže. Nesmím zapomenout
na pana školníka Vladimíra Plíška, jenž přišel v dubnu.
A co naši žáci? Mnoho z nich školu reprezentuje na soutěžích, např. Čapkova Úpice, Klání žáků
deváťáků, Soutěž zručnosti, Dopravní soutěž v Náchodě atd. Někteří vystupují za školu (Vítání občánků,
Zpívání u vánočního stromu,..). Jim všem patří moje velké poděkování, neboť to dělají většinou ve svém
volném čase. Zároveň děkuji i pedagogům, kteří jim pomáhají s přípravami. Velký dík patří i Vám všem,
kteří jste se s námi zapojili do soutěže Domestos, neboť škola získala šek na 7 000,- Kč, které jsme
použili na čistící prostředky. V této soutěži pokračujeme i nadále.
Velkou výhodou pro naše žáky a jejich rodiče je pomoc sponzorů. Firma Farmet naši školu podporuje
v rozvoji technického vzdělávání žáků. Žáci tak mohli vidět program „Poznej vědu“. Dalším sponzorem
je firma Hartmann Rico, která nám sponzoruje některé sportovní vybavení. Největší dík patří obci
Chvalkovice, která ve svém rozpočtu myslí na finance rodičů našich žáků. Z peněz od obce jsme mohli
přispět žákům na lyžařský výcvik, na plavání 3. a 4. tříd, na dopravu na sportovní akce školy, např. na
bruslení. Dětem v mateřské škole se mohly zaplatit některé výlety či upomínkové předměty.
Zcela jistě jsem nevyjmenovala všechno, to ani nejde, neboť popsat všechny události by vyžadovalo
mnohem více papíru. Ve škole se totiž pořád něco děje, proto se naše škola snaží informace dávat do
počítačové podoby. Ve škole funguje systém Bakaláři, který je přístupný žákům a jejich rodičům. Zde
naleznete všechno od rozvrhů, plánů akcí, klasifikaci až po domácí úkoly. Stačí se jen přihlásit (hesla
jsou k dispozici ve škole u pana učitele Špačka) a sledovat dění.
Na závěr Vám všem přeji krásné vánoční svátky a šťastný konec roku 2018 a v tom novém roce přeji
naší škole mnoho hodných a šikovných žáků, spolupracujících a chápajících rodičů, pěkné a nové
vybavení a samozřejmě zdraví a štěstí pro všechny.
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