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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020 
 
Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v souladu s § 10 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. 
 

OBSAH 
   

 
                       1.             Základní údaje, charakteristika školy 

Název, sídlo, právní forma 
Celková kapacita školy a jejích součástí  
Charakteristika škol. 

                       2.             Základní statistické údaje 
Přehled počtu tříd, žáků k 30 .6. 2019 
Přehled prospěchu žáků ve šk. roce 2019 - 2020  
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve šk. roce 2019 – 2020 
Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku 2019 - 2020  
Počty žáků přijatých na střední školy ve šk. roce 2019 - 2020  
Počty zapsaných a zařazených žáků do budoucího 1. ročníku  
Údaje o pedagogických pracovnících 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ  
Pedagogičtí pracovníci ŠD  
Noví pedagogičtí pracovníci 
Přehled  DVPP  

                      3.             Organizace vzdělávání a výchovy 
Koncepční záměry 
Vzdělávací program 
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Výchovné poradenství a prevence 
Výsledky vzdělávání  
Školní družina a mimoškolní aktivity 
Zapojení do mezinárodní spolupráce 

                     4.              Aktivity a prezentace školy 
Spolupráce s organizacemi 
Spolupráce s odborovou organizací  
Školská rada 

                    5.               Organizace poradenských služeb 
                    6.               Ekonomická část 
                                      Mimorozpočtové zdroje 
                    7.               Údaje o průběhu a výsledku kontrol                           
                    8.               Závěr 
                    9.               Přílohy 

Výroční zpráva o hospodaření školy – příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 
 
1. Základní údaje, charakteristika školy 
   
 
Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace  
                                               
 
Sídlo Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice 
Kraj:          Liberecký 
 
 
Zřizovatel školy:              OÚ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice 
              IZO: 002 62 366            
                        
 
Právní forma:                   příspěvková organizace     
                                        IČO:  727 41 571                                            
 
 
Druh a typ školy:             plně organizovaná škola s 1. – 9. postupným ročníkem 
 
 
Ředitelka školy:               Mgr. Milena Kučerová 
Zástupce ředitelky:          Mgr. Jana Kadečková 
Výchovný poradce:         Mgr. Renáta Slámová 
Vedoucí školní jídelny:    Jana Steinerová 
 
Celková kapacita školy a jejích součástí: 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 177 228 Kapacita  250 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116 300 094 Kapacita    50 

ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO 102 717 559 Kapacita   300 
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Základní škola 
 
Škola se nachází v centru obce Jenišovice uprostřed školní zahrady tvořené ovocným sadem, 
vzrostlými stromy a volným travním prostorem. Je tvořena 2 pavilóny, v pavilónu A jsou 
kmenové třídy a odborné učebny fyzika – chemie a hudebna a pavilónem B, kde školní jídelna, 
školní družina, počítačová učebna, učebna pro interaktivní výuku, malá tělocvična, knihovna, 
keramický ateliér, cvičná kuchyňka a dále pak prostory, které provozuje OÚ Jenišovice, ordinace 
obvodního a dětského lékaře a obecní veřejná knihovna. Součástí areálu školy je také velká 
moderní tělocvična a atletický stadión, který spravuje OÚ a škola si je ke své činnosti pronajímá. 
Na ně navazuje dětské hřiště, které při své činnosti využívá školní družina.  
Škola je spádovou školou pro sousední obce, žáci naší školy tvoří děti z  Frýdštejna (Sestroňovice, 
Roudný, Voděrady, Kaškovice), Žďárku, Paceřic a okrajových částí města Turnova. Dopravní 
obslužnost je zajištěna autobusovými linkami. Jejich dostupnost škola zajišťuje zkrácenými 
přestávkami. 
V létě roku 2013 prošly pavilóny základní školy 1. fází rekonstrukce, kdy došlo k výměně střešní 
krytiny, výměně oken a zateplení budov včetně nových omítek. V pavilónu A a prostoru školní 
kuchyně a jídelny byl vybudován rekuperační systém reagující na kysličník uhličitý, díky systému 
dochází k filtraci vzduchu a naši žáci dýchají stále čistý vzduch. Tento systém zároveň reguluje 
vytápění školy, takže dosahujeme i velmi slušných úspor energií, což je pro nás i našeho 
zřizovatele velmi pozitivní. V tomto směru je naše škola pilotní školou. Spolu s námi mají 
rekuperační systém ještě 1 ZŠ a jedna zcela nová MŠ. Za přestavbu a rekonstrukci základní školy 
byla obec Jenišovice oceněna v rámci soutěže Stavba roku Libereckého kraje Cenou hejtmana 
Libereckého kraje. 
2. fáze rekonstrukce zahrnovala výměnu rozvodů elektrického proudu, úpravu osvětlení ve všech 
třídách a odborných učebnách, na okna učeben byly pořízeny stínící žaluzie. 
Všechny učebny byly vybaveny digitální technikou (PC, dataprojektory), byla provedena celková 
rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů, žáci pracují s digitálním mikroskopem, byli 
pořízeny demonstrační učitelské a žákovské stavebnice pro demonstraci zapojení elektrických 
obvodů. V provozu je školní knihovna, která slouží zároveň jako učebna pro výuku čtenářské 
gramotnosti. 
Školní jídelna je vybavena novými jídelními stoly a podlahovou krytinou, školní kuchyň čeká na 
celkovou rekonstrukci a převod na plyn.  
Kmenové třídy jsou vymalované, v učebnách byla dokončena úprava nebo výměna podlahové 
krytiny. 
Byla dokončena rekonstrukce kabinetu učebnic a Školního poradenského zařízení. 
Od října 2019 je realizován projekt Šablony pro Jenišovice II. . Díky projektu ve škole působí 
školní psycholožka, školní asistent, jsou plánovány projektové dny ve škole a mimo školu, sdílení 
zkušeností mezi školami a práce klubů -  cizího jazyka a deskových her. 
Vzhledem k pandemii covid – 19 byl tento školní rok v období zejména posledního čtvrtletí 
specifický. Hodnocení žáků probíhalo na základě Doporučení MŠMT. Byly zohledňovány 
podmínky, které jednotliví žáci měli ke svému vzdělávání v prostředí on – line výuky nebo výuky 
prostřednictvím e- mailové korespondence s vyučujícími. Základem hodnocení byla známka 
v prvním pololetí školního roku. Ředitelství školy rozhodlo na základě jednání pedagogické rady 
a konzultací s rodiči žáků, že žáci budou hodnoceni na konci druhého pololetí známkou. 
Učitelům jazyků bude umožněno po dohodě s rodiči konkrétních žáků provést slovní hodnocení. 
 
2. Základní statistické údaje 
 

Přehled počtu tříd, žáků k 30. 6. 2020: 
 

Pracoviště Celkový 
počet tříd 

Z toho 
speciálních 

Celkový 
počet žáků 

Z toho 
ve speciálních 

třídách 

Individuálně 
integrovaných 

ZŠ 9 0 188 0 0 
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Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2019 – 2020: 
 
 

Počet žáků celkem Prospělo 
s 

vyznamenáním 

Prospělo Slovní 
hodnocení 

Neprospělo Neklasifikováno 

188 128 59 1 1 0 

 
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2019 – 2020: 
 
 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

                    3 531 0 

 
 
      Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku 2019 – 2020: 
 

Pochvaly na 
vysvědčení 

Napomenutí 
tř. uč. 

Tř. důtky Řed. důtky 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

0             8 4           0 0 0 

 
 
Pochvaly za prospěch nebo chování jsou žákům udělovány na základě doporučení třídního 
učitele po projednání na pedagogické radě formou pochvalného listu. 
 

Počty žáků přijatých na stř. školy, víceletá gymn. ve šk. roce 2019 – 2020: 
 

8. leté gym. 6. leté 
gym. 

4. leté 
gym. 

SOŠ 
obory 
s mat. 

SOU 
obory 
s mat. 

SOU OU Neumístěn Celkem 

1 0 0 8 2 2 2 0 14 

 
 
Počty zapsaných a zařazených žáků do 1. ročníku pro budoucí školní rok 2020 - 2021: 

Počet zapsaných Počet rozhodnutí o 
přijetí 

Počet odkladů 

32 31 1 

 
ZŠ nemá přípravné třídy. 
 

Údaje o pedagogických pracovnících: 
 
Mgr. Milena Kučerová jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres Jablonec 
nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. 
srpna 2012 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem na dobu 6 let, platnost 
jmenování byla prodloužena ode dne 1. 8. 2018 na dalších 6 let. 
Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium bylo úspěšně ukončeno v červnu 2014, 
akreditace č.j.: MŠMT 49616/2012-201-1011.     
 
    Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Kvalifikační do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let 51 důchodový věk Celkem 
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předpoklady let až důchodový 
věk 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 0 0/0 5/5 4/4 4/3 13/12 

nesplňuje 0          0 0 0 0       0 

 
  Pedagogičtí pracovníci ŠD 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 2/2    0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Začínající pedagogičtí pracovníci 

Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 

0 0 

 
Asistenti pedagoga: 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 1/1    0/0 2/2 0/0 0/0 3/3 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Školní psycholog: 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 0/0    0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
  
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Služba škole Mladá 
Boleslav, on- line prostředí – možnost výběru kurzů akreditovaných MSMT.  
 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 
Bc. Vendula Kramerová – zvýšení úrovně znalosti jazyka, Cambidge zkouška úroveň C1 nebo C2 
        
      Studium k prohloubení odborné kvalifikace 
 
Vzhledem k omezeným možnostem proběhla pouze 2 školení, obě zaměřená na výuku cizích 
jazyků: 
Organizátor: NIV Liberec 
Konverzace a metodika výuky NJ - Kučerová 
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Podpora učitelům AJ – studium umožňuje absolventům vyučovat anglický jazyk na základní škole 
- Kramerová 
 
3. Organizace vzdělávání a výchovy 

 
Koncepční záměry: 
 

 Poskytovat výchovně vzdělávací službu k dosažení cílů základního vzdělání. 

 Využívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. 

 Uplatňovat individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Dodržovat mravní kodex školy. 

 Zapojení pedagogů do DVPP. 

 Realizovat  ŠVP ZV. 

 Zajistit udržitelnost projektů: 
Realizovat Šablony II.a dokončit Šablony I., nadále uskutečňovat srovnávací testy žáků 
v 5. a 7. ročníku, český jazyk, anglický jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady 
(Scio) a testy zaměřené na profesní orientaci – 8. třída (Scio) 

 Zapojit se do nových projektů v rámci ORP Turnov 

 Spolupracovat s okolními MŠ – projekt Šikovný předškolák. 

 Otevřít školu široké veřejnosti – Pohádkový les, Rozsvícení vánočního stromu, Školní 
jarmark, Výstava výtvarných prací žáků, Den otevřených dveří. 

 Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy 
a rodiny 

 Rozvíjet, podporovat a upevňovat on-line komunikaci s žáky a zejména jejich rodiči, stále 
více zapojovat internetové možnosti do výuky 

 
 

     Vzdělávací program: 
 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č.  
Školní rok 2019/2020 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací 
program pro základní 
vzdělávání, 1.9. 2008 

ev. č. 1/2007 1. – 9.            189 

 
Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka,  
 
 
Výuka cizích jazyků: 
 
Anglický jazyk se učí všichni žáci od 2. ročníku, v 1. ročníku poprvé nabízíme 1 hodinu AJ jako 
kroužek, zapojeno 100% žáků, německý jazyk si žáci mohou zvolit v rámci volitelných předmětů 
od 7. ročníku. 
 

ročník anglický jazyk německý jazyk 

  
počet žáků/počet 

hodin v týdnu 
počet žáků/počet 

hodin v týdnu 

1. 24 (12+12)/1 0 

2. 24/1 0 

3. 21/3 0 

4. 21/3 0 
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5. 22/3 0 

6. 20/3 0 

7. 16/3 16/3 

8. 16/3 16/3 

9. 14/3 14/3 

 
 
      Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 
Pro integrované žáky byly připraveny individuální vzdělávací plány ve spolupráci  
s PPP Liberec, PPP Jablonec nad Nisou, PPP Semily,SPC pro sluchově a řečově postižené 
Liberec. 
Individuální péče o talentované žáky je věnována přípravě žáků na soutěže a olympiády.  
 
       Výchovné poradenství a prevence: 
 

Výchovný poradce: Mgr. Renáta Slámová, v době její MD zastupovala ve funkci Mdr. Jana 
Preislerová, která je pověřena i prací metodika preventisty (není vystudovaná v tomto oboru), 
škole se dlouhodobě nedaří získat z řad PP zaměstnanců zájemce o doplnění studia metodika 
prevence. 

 
V evidenci školy bylo 21 problémových žáků. 
Z nich: 
18 žáků má diagnostikovánu lehčí formu specifické poruchy učení ( SPU) 
  3 žáci mají asistenta (2x 20 hodin, 1x 10 hodin)  
  6 žáků má IVP 
 
Na škole byla zřízena výchovná komise ve složení: ředitelka školy, výchovný poradce, školní 
psycholog, metodik rizikového chování, třídní učitel. 
 
     Minimální preventivní program školy: 

 
Preventivní program primární prevence ve školním roce 2019/2020 byl zaměřen na všechny žáky 
školy. Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře 
přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů. Do primární 
prevence byli zahrnuti rodiče žáků, jejichž informovanost a spolupráce se školou je nezbytná, a 
pedagogický sbor. 
Promárně se škola zaměřila na osvětu v oblasti on-line světa, sociálních sítí a kyberšikany 
(spolupráce s Policií ČR Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou). 
V tomto školním roce žáci opět využívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se 
zaměřili na práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, což také přispívá k 
smysluplnému trávení volného času, a tím napomáhá snižovat riziko vzniku a rozvoje 
nežádoucích forem chování.  
Ve školním roce 2019/2020 nebyly řešeny případy záškoláctví, řešil se problé šikany a 
kyberšikany. 
 
Aktivity pro žáky 

 

 Školní psycholožka má ve spolupráci s TU propracovaný plán pravidelných schůzek se 
žáky třídy, třídní pravidla chování, besedy, podpora TU 

 Besedy s Policií ČR – kyberšikana, šikana obecně. 
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Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, 
občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Žáci naší školy se účastnili různých 
tělovýchovných kurzů, výletů a harmonizačních dnů, což napomáhá k upevnění dobrých vztahů 
v kolektivu. 
 
         Praxe studentů: 
 
 Škola již druhým rokem dává podporu studentům SŠP v Mladé Boleslavi, oblast asistence a 
vychovatelství a studentům PF Ústí nad Labem. 
 
Zapojení učitelů do průběžné, souvislé praxe a náslechů studentů: 
 

2019/2020 učitelé ZŠ a 
vychovatelé 

studenti PF, SŠP  

průběžná 4               4 

náslechy 7 3 

 
Souvislou praxi studentů zajišťovala Mgr. Preislerová, ve školní družině Adéla Divilová a 
Michaela Šnajdrová, školní psycholog Mgr. Aneta Svobodová. 
Praxe studentů vzhledem k opatřením vlády a MŠMT byla přerušena. 
    
     Školní družina a mimoškolní aktivity: 
 
Školní družina:   
Do 2. oddělení školní družiny bylo zařazeno 50 dětí, tj. 49% žáků 1. stupně,  
z 1. – 3. ročníku na základě závazné přihlášky, výjimečně jsou přijímáni žáci 4, ročníku, jejichž 
rodiče nemají možnost zajistit dohled nad svými dětmi v době své pracovní činnosti. 
Činnost v jednotlivých odděleních probíhala v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro 
školní družinu. 
Na pracovištích ŠD byl bohatě využíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelky měly 
pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro pracovní a výtvarné aktivity. Ke sportovním 
činnostem školní zahradu, tělocvičnu a hřiště. 
Žáci měli ve všech odděleních k dispozici pitný režim. 
 
Zájmové kroužky:   
 
Keramika I. 
Keramika II. 
Florbal I. 
Florbal II. 
Vaření 
Deskové hry 
Anglický jazyk I. 
Anglický jazyk II. 
Matematika 
Dovedné ruce 
Trampolíny I. 
Trampolíny II. 
Flétna 
 
Do zájmových kroužků jsou zapojeni zejména žáci 1. stupně, je to cca polovina žáků 1. stupně. 
 
Ve škole je odloučené pracoviště ZUŠ Železný Brod - hudební obor, housle, klavír, hudební 
nauka s účastí 45 žáků. 



 9 

 
Škola byla zapojena do projektu ASŠK – Hodina pohybu, 3 hodina tělesné výchovy byla 
realizována pro žáky 1. – 3. třídy. Zapojeno bylo 80% žáků těchto tříd. 
 
   Zapojení do mezinárodní spolupráce: 
 
V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 
 
 
   Zapojení do mezinárodní spolupráce: 
 
V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 
 
 
 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
V tomto školním roce se neuskutečnila vzhledem k vládním proticovidovým opatřením a 
doporučením MŠMT žádná akce určená pro veřejnost.  

        

        
 
 
 
 
 
    Spolupráce s organizacemi: 
 

 Obec Jenišovice– zřizovatel školy 
Spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel – statutární zástupce 
 

 MÚ Turnov – ORP 

 KÚ Libereckého kraje           
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, SPC pro těl. postižené Liberec 
Poskytuje škole poradenské služby a diagnostikuje žáky s problémy a žáky integrované. 
 

 SCIO 
 Poskytuje škole služby komplexní evaluační analýzy. 
 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

 Národní institut pro další vzdělávání – pracoviště Liberec 

 Služba škole Mladá Boleslav                                                                                                                                                                  
Poskytují škole služby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
 

 Základní škola Doktrína – metodická podpora v oblasti IT (pan Zdeněk 
Hanák) 

 Základní škola, Malá Skála 

 Základní škola, Pěnčín u Jablonce nad Nisou 

 MŠ Jenišovice 
Spolupráce v rámci projektů a projektových dnů. 

 CHKO Jizerské hory, Český ráj 
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Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. 

 Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA 
Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. 

 Okresní rada AŠSK ČR   
Škola v pohybu    

 Rada rodičů a přátel školy ZŠ Jenišovice 

 knihovna 
Spolupráce učitelů ČJ pobočkou Krajské vědeckou knihovnou Liberci se sídlem v Turnově 
(pasování na čtenáře, besedy) 

 Městské divadlo Turnov 

 Muzeum Českého ráje 

 Žlutá ponorka – volnočasové centrum 
 
 
    Školská rada: 
 
Školská rada (ŠR) je šestičlenná, v listopadu 2017 proběhly volby. Předsedou ŠR byla zvolena 
Mgr. Petra Bartko, zástupce zřizovatele. Během školního roku 2019/2020 se ŠR sešla dvakrát a v 
souladu se zákonem se vyjadřovala a schvalovala příslušné dokumenty. Při jednáních byla vždy 
přítomna ředitelka školy.  
 
 
 

Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 – část příjmová včetně ŠJ: 
 

Údaje v Kč 

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hospodářská 
činnost 

Ostatní Celkem 

21 688 485 6 925 719  2 666 341 1 313 758 1 795 165 34 389 468 

 
 

Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 – část výdajová včetně ŠJ: 
 

Údaje v Kč 

Investič
ní 

výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendi
a 

Provozní 
náklady 

Celkem Schválen
ý 

hospodář
ský 

výsledek 

0 16 981 160 5 784 852 228 674 17 580 0 11 692 135 34 704 401 -314 933 

 
 
 
 

 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
V tomto školním roce se nekonala žádná kontrola. 
 
 
8. Závěr 
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Školní rok 2019 – 2020 byl slavnostně zahájen 2. září a stal se prvním rokem, který změnil život 
našeho školství. Když se začaly šířit informace o novém neznámém viru nikoho nenapadlo, jak to 
otřese našimi klidnými životy. 
Po ještě poměrně klidném prvním pololetí museli žáci i učitelé a také rodiče žáků změnit vše, co 
bylo spojeno s chodem života jejich venkovské školy, která si zakládala na tradici a rozvíjející se 
spolupráci s obcí, jejími občany a především prohlujícími se vztahy mezi rodinami a školou. 
A najednou bylo všechno přerušeno, hledali jsme nové cesty, nové přístupy. Zaskočeni byli 
všichni. 
Probíhala spousta debat a diskuzí ohledně hodnocení, ohledně dotací hodin poskytovaných 
žákům, ohledně způsobů práce. Začala se projevovat psychika jedinců, ale i jejich schopnost a 
také možnosti přizpůsobovat se novým podmínkám.  
Přeze všechny počáteční problémy a nejasnosti si myslím, že naše škola ustála toto období se ctí a 
že jsme všichni pochopili, že následující školní rok bude ještě náročnější. 
 
 
9. Přílohy 
 
Výroční zpráva o hospodaření školy: 
( příloha č. 1) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 


