Vážení rodiče,
dovolte mi reagovat na vzniklou situaci s blížícím se koncem školního roku. Rád bych se
mj. vyjádřil k personálnímu zabezpečení chodu školy. Jedna kolegyně z prvního stupně odchází
na mateřskou dovolenou a budeme otevírat o jednu třídu více - vše je pokryto a zabezpečeno.
Z druhého stupně odchází dvě paní učitelky a i tam je vše pokryto a zabezpečeno. V tuto chvíli
máme smluvně zavázány čtyři nové kolegy - jedná se zejména o posílení výuky matematiky,
kde se nám podařilo získat zkušeného vyučujícího. Zajištěn je i vyučující tělesné výchovy,
který zaštítí lyžařský výcvikový kurz - má kvalifikaci FTVS instruktora lyžování. Rozhodně
chceme pokračovat i v tradici Klubu mladého diváka - máme také domluveno. Český jazyk
máme zabezpečen. V současné době řešíme výuku německého jazyka, kde jsme ve fázi
výběrových řízení, ale od září máme přislíbeného kvalifikovaného pedagoga, což by znamenalo
plné pokrytí výuky jazyků kvalifikovanými pedagogy. Ve svých řadách máme ruského rodilého
mluvčího a spolupracujeme i s jazykovou školou, která nám poskytuje anglického rodilého
mluvčího.
Samozřejmě bych byl rád za ideální stav a to v každém roce - tedy bez odchodu jediného
pedagoga. V letošním roce máme nejvíce pracovních nabídek za celé poslední roky. Uchazeči
mají zájem zde pracovat z důvodu dobrého jména školy. My se samozřejmě budeme snažit i
nadále posilovat pedagogický sbor a jako ředitel školy udělám maximum, aby se zaměstnanci v
pracovním prostředí cítili co nejlépe.
S tím samozřejmě úzce souvisí působení našich žáků na škole. O jejich spokojenost nám
jde především a snažíme se, aby ze školy odcházeli dobře připraveni na své budoucí životy. V
tomto směru bychom rádi povýšili současný stav a od příštího roku se zaměřili na ještě
intenzivnější přípravu v hlavních předmětech žáků 8. - 9. ročníků na přijímací zkoušky.
V krátkém zhodnocení bych rád uvedl nepřeberné množství úspěchů a akcí našich žáků.
Jak jsem již uvedl výše, velmi dobře nám funguje jazyková větev vzdělávání. Pokračujeme v
náročné, ale smysluplné práci v rámci inkluze - v současnosti máme již dvě speciální třídy, na
škole pracuje speciální pedagog v úzké spolupráci s výchovným poradcem a metodikem
prevence, opětovně otevíráme přípravnou třídu. Škola se po celý rok zapojuje do množství
různých projektů a akcí, kterých se buď přímo zúčastňují žáci, pedagogové, rodiče, nebo díky
projektům a jejich financím výrazně odlehčují rozpočtu školy. Snažíme se naplňovat vizi
nepřeplněných tříd. Během roku se k nám však neustále hlásí noví žáci z okolí spádové oblasti.
O prázdninách bychom rádi provedli rekonstrukci keramické dílny tak, abychom navýšili
její kapacitu z důvodu vysokého zájmu o tuto aktivitu.
Znovu si dovolím pochválit přidanou hodnotu po přístavbách školy. Jsme opravdu velmi
rádi za krásnou a plně funkční školu. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi vysoké úrovni a
domnívám se, že právě toto je vidět v mnoha věcech ve škole i mimo ni.
Ještě mi, prosím, dovolte poděkovat všem, kteří se na celém výchovně vzdělávacím
procesu podílejí. Každý jeden zaměstnanec, žák, rodič a zřizovatel má svůj podíl na úspěšném
fungování školy a všeho kolem. Kolegům, pedagogům děkuji zvlášť za nadstandardní přístup
ke všem pracovním a výchovně vzdělávacím povinnostem.
S přáním hezkého dne, ředitel školy

