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Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016 – 30. 6. 2016  

 Každý konec roku je pro mnohé z nás důvodem k ohlédnutí se, zhodnocení 
vykonané práce, zjištění, co se povedlo a kde je třeba přidat. U nás ve škole probíhá 
konec roku vlastně dvakrát: jednou se loučíme s rokem kalendářním, podruhé s rokem 
školním. Troufám si tvrdit, že pro většinu „školou povinných“ je konec školního roku 
důležitější, emotivnější, radostnější – vždyť sladké prázdniny netrpělivě přešlapují za 
dveřmi a my se jich už nemůžeme dočkat! Jaký tedy byl uplynulý školní rok? 
 Ještě než začal, odjeli někteří žáci sedmé a osmé třídy do švýcarského 
Bätterkindenu. Výměnné pobyty se uskutečňují již řadu let v září a také tentokrát se 
naši žáci v přátelské atmosféře seznamovali s krásnou přírodou, vynikající čokoládou 
a jinými švýcarskými zajímavostmi. Věřím, že si přivezli spoustu jedinečných zážitků, 
na které budou rádi vzpomínat. V měsíci říjnu  přichystal Žákovský parlament pro 
všechny zájemce milé překvapení – novinku v podobě lampionového průvodu městem. 
Účast byla hojná a reakce zúčastněných pozitivní, proto se bude tato akce jistě 
opakovat. Dalším projektem Žákovského parlamentu ve spolupráci se Spolkem rodičů 
byl listopadový  bazárek. Zboží rozličného druhu jsme sice úplně nevyprodali, ale i 
tehdy nás veřejnost aktivně podpořila. Podobně tomu bylo i při tradiční prodejní 
výstavě vánočních dekorací v prosinci . S Vánocemi je spojeno rozdávání radosti – a 
tu se naše děti  pokoušely předat nejen svým rodinným příslušníkům, ale také 
veřejnosti při vystoupeních v kulturním nebo pečovatelském domě. V lednu , ještě před 
vydáním pololetního vysvědčení, odjeli žáci tří nejvyšších ročníků na lyžařský 
výcvikový kurz. Proběhl tradičně v Železné Rudě, sněhové podmínky i nálada byly 
výborné. 

Druhé pololetí jsme zahájili slavnostním otevřením školního bufetu. Prodávají se 
tu zdravé svačinky, které připravují paní kuchařky. Z této místnosti se nám postupně 
podařilo vybudovat také klubovnu - místo pro setkávání spolužáků, hry a relaxaci. 
Únor  je měsícem zápisu do 1. třídy, ten náš byl pohádkový. V pohádce zůstali třeťáci 
až do března, kdy absolvovali školní „Noc s Andersenem“. Vzápětí jsme uskutečnili 
milé setkání s bývalými zaměstnanci školy. Duben  byl zásadním měsícem pro naše 
deváťáky, většina z nich totiž skládala přijímací zkoušky na střední školy – a byli 
úspěšní. Naši žáci se zúčastnili kulturních a preventivních pořadů a konec měsíce 
patřil čarodějnicím. V květnu  mnozí z Mirovických jistě se zájmem zhlédli vystoupení 
žáků školy a školky na jarmarku. V květnových dnech proběhla také historicky první 
škola v přírodě ZŠ Mirovice; zúčastnili se jí žáci čtvrté a páté třídy, pobývali 5 dní na 
Pukňově. Největším letošním úspěchem je pro naši školu účast mladších žáků v 
krajském kole fotbalové soutěže McDonald´s Cup. První den posledního školního 
měsíce – června  - patřil dětem. Jejich svátek jsme oslavili v areálu školy, kde pro ně 
byly připraveny vědomostní a sportovní soutěže, měli jsme dokonce zapůjčený skákací 
hrad. Červen je měsícem výletů, exkurzí i loučení: předškoláci se loučili s mateřskou 
školou, deváťáci se školou základní a všichni ostatní se školním rokem. Bez ohledu na 
všechny výše vyjmenované akce a činnosti školy, které se vzděláváním souvisejí,  je 
pro nás nejdůležitější samotná výuka. Na prázdniny odcházejí žáci „o rok chytřejší“. 



68 žáků z celkového počtu 171 obdrželo vysvědčení s hodnocením "prospěl/a 
s vyznamenáním". 

Za celoroční obětavou práci děkuji všem zaměstnancům školy bez výjimky. Jsem 
ráda, že se rozvíjí spolupráce se Spolkem rodičů a děkuji jeho členům za ochotu a 
aktivitu. Město Mirovice podporuje školu i nad rámec jejího rozpočtu - přispívá žákům 
na dopravu, hradí jim návštěvu kina i preventivní programy, což jinde není 
samozřejmostí. Těší mě zájem veřejnosti o dění ve škole, který dokazují návštěvy na 
našich nově zřízených facebookových i webových stránkách. Přes všechna pozitiva je 
jisté, že máme co vylepšovat. Rádi bychom rekonstruovali pavilon dílen, účinněji 
komunikovali s rodiči, lépe motivovali žáky... Existuje mnoho výzev, kterým chceme jít 
vstříc. Začneme už v příštím školním roce... 

Milé děti, milí žáci, vážení spolupracovníci, p řátelé školy a spoluob čané,                
přeji nám všem krásné prázdniny (či dovolenou), příjemné počasí, hodně zážitků i 
času pro načerpání síly, kterou budeme potřebovat v dalších kalendářních měsících. 
Žákům deváté třídy přeji hodně štěstí v jejich nové životní etapě. 

      Mgr. Jitka Šebková, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


