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Úvod 

Vážení čtenáři,  

po pěti letech se vám do rukou dostává další aktualizovaný výtisk našeho almanachu 
vydaného v roce 2013. Pět let v životě školy, zaměstnanců a žáků uběhlo rychlostí mávnutí 
proutku a opět je čas rekapitulovat a ohlédnout se po školních stopách. Těch stop je mnoho, 
některé hluboké, jiné sotva patrné, některé vedou zablácenou cestou, další rozkvetlou 
loukou, nad jednou stopou se musím spokojeně pousmát a u jiné zamyslet. V ten samý 
okamžik, ale již pokukuji, kde se rýsuje další cestička, která naše školní kroky povede. 

 

Naší škole a všem žákům a zaměstnancům bych ze srdce přála, aby ta cestička, po které 
budeme v dalších letech kráčet, byla co nejpříjemnější, aby se práce a vzdělávání dařilo a žáci 
dostávali potřebnou péči v laskavém, příjemném a podnětném prostředí. Přeji škole, aby si 
nadále udržela jméno jedinečného zařízení se širokou nabídkou služeb pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami.     
     
     
     
 Mgr. Romana Suchá 

 ředitelka školy 
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Střípky z historie aneb první začátky naší školy 
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PPPPřřřřehled ehled ehled ehled řřřřediteleditelediteleditelů ů ů ů od roku 1948 do roku 2018od roku 1948 do roku 2018od roku 1948 do roku 2018od roku 1948 do roku 2018    
    

Ludmila Ludmila Ludmila Ludmila ČČČČiperováiperováiperováiperová        1948 1948 1948 1948 ––––    1949194919491949                Josef KopeckýJosef KopeckýJosef KopeckýJosef Kopecký        1949 1949 1949 1949 ––––    1977197719771977    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

• Emilie VaEmilie VaEmilie VaEmilie Vaňňňňkovákovákováková        1977 1977 1977 1977 ––––    1980198019801980    
• Pavel KopeckýPavel KopeckýPavel KopeckýPavel Kopecký        1980 1980 1980 1980 ----    2008200820082008    

• Romana SucháRomana SucháRomana SucháRomana Suchá        2008 2008 2008 2008 ––––        
    
    

                
PPPPřřřřehled uehled uehled uehled uččččitelitelitelitelů ů ů ů školy od roku 1948 do roku 2018školy od roku 1948 do roku 2018školy od roku 1948 do roku 2018školy od roku 1948 do roku 2018    

/abecední p/abecední p/abecední p/abecední přřřřehled/ehled/ehled/ehled/      
    
    
    
    

bývalý učitelský sborbývalý učitelský sborbývalý učitelský sborbývalý učitelský sbor    
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Andrea Brücknerová 2003 -  

Zdena Benátská 1968 - 1971 

Petra Bohuňková 2009 -  

Jiřina Bömová 1979 - 1980 

Josef Cop 1954 - 1966 

Jarmila Deylová 1956 

Miloslava Duxová 1988 - 1993 

Dana Dutá 2014  -  

Miroslav Fiala 1996 - 1997 

Martina Gregorová 2018 -  

Jiří Grosman 1975 – 1979 

Pavel Hanzelín 1987 – 1992, 
1999 - 2004 

Stanislava Haukeová 1966 - 1997 

Hana Hofmanová 1971 – 2004, 
2008 – 2009 

Dan Jeřábek 2017 -  

Ludmila Klimecká 1957 - 1966 

Anastázie Knytlová 1982 - 2003 

Josef Kopecký 1948 - 1949 

Pavel Kopecký 2008 - 2009 

Vladimír Kozák 1950 - 1954 

Miloslava Kozáková 1950 - 1954 

Ludmila 
Kratochvílová 

1994 - 1999 

Dana Našincová 1984 - 2017 

Marie Našincová 1961 - 1972 

Helena Mrňáková 1966 - 1990 

Milada Nekvasilová 1971 - 1974 

Václav Nosek 1956 - 1976 

Martina Ötvesová 1986 

Vladimír Ort 1983 - 1984 

Miloslav Pečený 1954 - 1956 

Pavel Plánička 2008 -  

Josef Poláček 1963 - 1989 
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současnýsoučasnýsoučasnýsoučasný    pedagogický sborpedagogický sborpedagogický sborpedagogický sbor    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Marie Řeřichová 1976 - 1977 

Romana Suchá 1987 - 2008 

Vlastimil Šádek 1949 - 1950 

Libuše Švábová 1964 

Jiřina Talafantová 1972 

Ivan Toms 2009 - 2014 

Jiřina Tomšová 1967 – 2009 

Marie Urbanová 1971 

Václav Vlček 1981 

Blanka Vyhnánková 1981 

Erika Zemanová 1965 - 2006 

Jiří Sedláček 1997 - 2007 

Kateřina Suchá 2014 -  

Jiří Suchý  1995 - 1966 

Šárka Znamenáčková 1995 – 1996, 
2003 - 2015 
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PPPPřřřřehled vycehled vycehled vycehled vychovatelek školní družiny od roku 1952 do roku 2018hovatelek školní družiny od roku 1952 do roku 2018hovatelek školní družiny od roku 1952 do roku 2018hovatelek školní družiny od roku 1952 do roku 2018    

 
• Marie BouchnerováMarie BouchnerováMarie BouchnerováMarie Bouchnerová        1983198319831983    
• Andrea BrücknerováAndrea BrücknerováAndrea BrücknerováAndrea Brücknerová        1991 1991 1991 1991 ----        

• Olga CopováOlga CopováOlga CopováOlga Copová            1952 1952 1952 1952 ----    1957195719571957    
• VVVVěěěěra Dvora Dvora Dvora Dvořřřřákováákováákovááková            1972 1972 1972 1972 ----    1983198319831983        

• Dagmar FridrichováDagmar FridrichováDagmar FridrichováDagmar Fridrichová        1994 1994 1994 1994 ––––    1997199719971997    
• VVVVěěěěra Jra Jra Jra Jůůůůzovázovázovázová            1984 1984 1984 1984 ––––    1987198719871987    

• Libuše KoutskáLibuše KoutskáLibuše KoutskáLibuše Koutská            1983198319831983    
• Karla PasekováKarla PasekováKarla PasekováKarla Paseková            1957 1957 1957 1957 ––––    1972197219721972    

• Vlasta PVlasta PVlasta PVlasta Přřřřívratskáívratskáívratskáívratská        1971197119711971    
• Martina PolmováMartina PolmováMartina PolmováMartina Polmová        1987 1987 1987 1987 ––––    1991199119911991    

• Marcela VaníčkováMarcela VaníčkováMarcela VaníčkováMarcela Vaníčková        2012 2012 2012 2012 ––––    2013, 2016 2013, 2016 2013, 2016 2013, 2016 ----        
• VVVVěěěěra Vydrovára Vydrovára Vydrovára Vydrová            1994199419941994    
• Šárka ZnamenáŠárka ZnamenáŠárka ZnamenáŠárka Znamenáččččkovákovákováková        1999 1999 1999 1999 ––––    2003200320032003    

    
    

    
PPPPřřřřehled šehled šehled šehled školnic od roku 1948 do roku 2018kolnic od roku 1948 do roku 2018kolnic od roku 1948 do roku 2018kolnic od roku 1948 do roku 2018    

    
� Marie DrožováMarie DrožováMarie DrožováMarie Drožová            1948 1948 1948 1948 ----    1952195219521952    
� Františka ReitspiesováFrantiška ReitspiesováFrantiška ReitspiesováFrantiška Reitspiesová        1952 1952 1952 1952 ----    1954195419541954    
� Anna KopeckáAnna KopeckáAnna KopeckáAnna Kopecká            1954 1954 1954 1954 ----    1979197919791979    
� JindJindJindJindřřřřiška Ságnerováiška Ságnerováiška Ságnerováiška Ságnerová        1979 1979 1979 1979 ----    1988198819881988    
� Liduška Liduška Liduška Liduška ČČČČapkováapkováapkováapková        1988 1988 1988 1988 ----    2008200820082008    
� Marcela VaníMarcela VaníMarcela VaníMarcela Vaníččččkovákovákováková        2008 2008 2008 2008 ––––        

    
    
    

PPPPřřřřehled hospodáehled hospodáehled hospodáehled hospodářřřřekekekek    
    

� Šárka Znamenáčková  2003 - 2015 
� Zuzana Cemperová  2015- 2017 
� Jitka Matoušková  2017 – 2018  
� Veronika Myšková  2018 –  

 

PPPPřřřřehled ehled ehled ehled popopopoččččtu ttu ttu ttu třřřříd a íd a íd a íd a žákžákžákžáků ů ů ů od roku 1948 do roku 2013od roku 1948 do roku 2013od roku 1948 do roku 2013od roku 1948 do roku 2013    
    

    
• 1948194819481948----1949   1949   1949   1949   2 t2 t2 t2 třřřřídy ídy ídy ídy             27 žák27 žák27 žák27 žáků ů ů ů                 1976197619761976----1977 1977 1977 1977         7 7 7 7 ttttřřřříd íd íd íd         73737373    žákžákžákžákůůůů    

• 1949194919491949----1950 1950 1950 1950         2 t2 t2 t2 třřřřídyídyídyídy            27 žák27 žák27 žák27 žáků ů ů ů                 1977197719771977----1971971971978 8 8 8         7 7 7 7 ttttřřřříd   72íd   72íd   72íd   72    žákžákžákžákůůůů    

• 1950195019501950----1951195119511951            3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         32 žák32 žák32 žák32 žáků ů ů ů                 1978197819781978----1979   61979   61979   61979   6    ttttřřřříd   5íd   5íd   5íd   54444    žžžžákákákákůůůů    



14 

 

• 1951195119511951----1952 1952 1952 1952         3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         34 žák34 žák34 žák34 žáků ů ů ů                 1979197919791979----1980   61980   61980   61980   6    ttttřřřříd   71íd   71íd   71íd   71    žákžákžákžákůůůů    

• 1952195219521952----1953 1953 1953 1953         3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         48 žák48 žák48 žák48 žáků ů ů ů                 1919191988880000----1981   61981   61981   61981   6    ttttřřřříd   80íd   80íd   80íd   80    žákžákžákžákůůůů    

• 1953195319531953----1954 1954 1954 1954         3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         38 žák38 žák38 žák38 žáků ů ů ů                 1981198119811981----1982   7 tříd   82 žáků1982   7 tříd   82 žáků1982   7 tříd   82 žáků1982   7 tříd   82 žáků    

• 1954195419541954----1955 1955 1955 1955         3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         43 žák43 žák43 žák43 žáků ů ů ů                 1982198219821982----1983   8 tříd    98 žáků1983   8 tříd    98 žáků1983   8 tříd    98 žáků1983   8 tříd    98 žáků            
•     1955195519551955----1956 1956 1956 1956         3 t3 t3 t3 třřřřídyídyídyídy            39 žák39 žák39 žák39 žákůůůů                1983198319831983----1984   8 tříd    93 žáků1984   8 tříd    93 žáků1984   8 tříd    93 žáků1984   8 tříd    93 žáků    

• 1956195619561956----1957 1957 1957 1957         3 t3 t3 t3 třřřřídy ídy ídy ídy         44 žák44 žák44 žák44 žákůůůů                1984198419841984----1985    8tříd    105 žáků1985    8tříd    105 žáků1985    8tříd    105 žáků1985    8tříd    105 žáků    

• 1957195719571957----1958 1958 1958 1958         4 t4 t4 t4 třřřřídyídyídyídy            64 žák64 žák64 žák64 žáků ů ů ů                 1985198519851985----1986   8 tříd    108 žáků1986   8 tříd    108 žáků1986   8 tříd    108 žáků1986   8 tříd    108 žáků    
•     1958195819581958----1959 1959 1959 1959         4 t4 t4 t4 třřřřídy ídy ídy ídy         65 žák65 žák65 žák65 žáků ů ů ů                 1986198619861986----1987   8 tříd   1001987   8 tříd   1001987   8 tříd   1001987   8 tříd   100    žákůžákůžákůžáků    

•     1960196019601960----1961 1961 1961 1961         4 t4 t4 t4 třřřřídy ídy ídy ídy         64 žák64 žák64 žák64 žáků ů ů ů                 1987198719871987----1988   8 tříd   97 žáků1988   8 tříd   97 žáků1988   8 tříd   97 žáků1988   8 tříd   97 žáků    

•     1961196119611961----1962 1962 1962 1962         5 t5 t5 t5 třřřříd íd íd íd             75 žák75 žák75 žák75 žáků ů ů ů                 1988198819881988----1989   8 tříd   111 žáků1989   8 tříd   111 žáků1989   8 tříd   111 žáků1989   8 tříd   111 žáků    

•     1962196219621962----1963 1963 1963 1963         5 t5 t5 t5 třřřříd íd íd íd             73 žák73 žák73 žák73 žáků ů ů ů                     1989198919891989----1990   8 tříd   105 žáků1990   8 tříd   105 žáků1990   8 tříd   105 žáků1990   8 tříd   105 žáků    
•     1963196319631963----1964196419641964            5 t5 t5 t5 třřřříd íd íd íd             79 žák79 žák79 žák79 žáků ů ů ů                 1990199019901990----1991   8 tříd  1991   8 tříd  1991   8 tříd  1991   8 tříd      93 žáků93 žáků93 žáků93 žáků    

• 1964196419641964----1965 1965 1965 1965         5 t5 t5 t5 třřřříd íd íd íd             83 žák83 žák83 žák83 žáků ů ů ů                 1991199119911991----1992   8 tříd   93 žáků1992   8 tříd   93 žáků1992   8 tříd   93 žáků1992   8 tříd   93 žáků    

• 1965196519651965----1966196619661966            5 t5 t5 t5 třřřřídídídíd                72 žák72 žák72 žák72 žáků ů ů ů                 1992199219921992----1993   8 tříd   74 žáků1993   8 tříd   74 žáků1993   8 tříd   74 žáků1993   8 tříd   74 žáků    
•     1966196619661966----1967 1967 1967 1967         6 t6 t6 t6 třřřříd íd íd íd             79 žák79 žák79 žák79 žáků ů ů ů                 1993199319931993----1994   8 tříd   69 žáků1994   8 tříd   69 žáků1994   8 tříd   69 žáků1994   8 tříd   69 žáků    

•     1967196719671967----1968 1968 1968 1968         7 t7 t7 t7 třřřřídídídíd                81 žák81 žák81 žák81 žáků ů ů ů                 1994199419941994----1995   8 tříd   71995   8 tříd   71995   8 tříd   71995   8 tříd   78 žáků8 žáků8 žáků8 žáků    

• 1968196819681968----1969 1969 1969 1969         7 t7 t7 t7 třřřřídídídíd                84 žák84 žák84 žák84 žákůůůů                1995199519951995----1996   8 tříd   1996   8 tříd   1996   8 tříd   1996   8 tříd   70 žáků70 žáků70 žáků70 žáků    

•     1969196919691969----1970 7 t1970 7 t1970 7 t1970 7 třřřříd 81 žákíd 81 žákíd 81 žákíd 81 žákůůůů                1996199619961996----1997   8 tříd   72 žáků1997   8 tříd   72 žáků1997   8 tříd   72 žáků1997   8 tříd   72 žáků    
•     1970197019701970----1971 7 t1971 7 t1971 7 t1971 7 třřřříd 81 žákíd 81 žákíd 81 žákíd 81 žákůůůů                1997199719971997----1998   8 tříd   74 žáků1998   8 tříd   74 žáků1998   8 tříd   74 žáků1998   8 tříd   74 žáků    

•     1971197119711971----1972 7 t1972 7 t1972 7 t1972 7 třřřříd 77 žákíd 77 žákíd 77 žákíd 77 žákůůůů                1998199819981998----1999   8 tříd   71 žáků1999   8 tříd   71 žáků1999   8 tříd   71 žáků1999   8 tříd   71 žáků    

•     1972197219721972----1973 71973 71973 71973 7    ttttřřřříd 78 žákíd 78 žákíd 78 žákíd 78 žákůůůů                1999199919991999----2000   2000   2000   2000   7 tříd   68 žáků7 tříd   68 žáků7 tříd   68 žáků7 tříd   68 žáků    
•     1973197319731973----1974 7 t1974 7 t1974 7 t1974 7 třřřříd 75 žákíd 75 žákíd 75 žákíd 75 žákůůůů                2001200120012001----2002200220022002            7 tříd   62 žáků7 tříd   62 žáků7 tříd   62 žáků7 tříd   62 žáků    

• 1974197419741974----1975 7 t1975 7 t1975 7 t1975 7 třřřříd 74 žákíd 74 žákíd 74 žákíd 74 žákůůůů                2002200220022002----2003   7 tříd   65 žáků  2003   7 tříd   65 žáků  2003   7 tříd   65 žáků  2003   7 tříd   65 žáků      

• 1975197519751975----1976 7 t1976 7 t1976 7 t1976 7 třřřříd 75 žákíd 75 žákíd 75 žákíd 75 žákůůůů                2003200320032003----2004   7 tříd   57 žáků   2004   7 tříd   57 žáků   2004   7 tříd   57 žáků   2004   7 tříd   57 žáků       
2004200420042004----2005   5 tříd   48 žáků   2005   5 tříd   48 žáků   2005   5 tříd   48 žáků   2005   5 tříd   48 žáků       

                                2005200520052005----2006   5 tříd   42 žáků2006   5 tříd   42 žáků2006   5 tříd   42 žáků2006   5 tříd   42 žáků    
2006200620062006----2007   4 třídy  40 žáků2007   4 třídy  40 žáků2007   4 třídy  40 žáků2007   4 třídy  40 žáků    

                                2007200720072007----2008   4 třídy  42 žáků2008   4 třídy  42 žáků2008   4 třídy  42 žáků2008   4 třídy  42 žáků    
                                2008200820082008----2020202000009   4 třídy   48 žáků9   4 třídy   48 žáků9   4 třídy   48 žáků9   4 třídy   48 žáků    
                                2009200920092009----2010   4 třídy   50 žáků2010   4 třídy   50 žáků2010   4 třídy   50 žáků2010   4 třídy   50 žáků    
                                2010201020102010----2011   4 třídy   50 žáků2011   4 třídy   50 žáků2011   4 třídy   50 žáků2011   4 třídy   50 žáků    
                                2011201120112011----2012   4 třídy   49 žáků2012   4 třídy   49 žáků2012   4 třídy   49 žáků2012   4 třídy   49 žáků    
                                2012201220122012----2013   4 třídy   47 žáků2013   4 třídy   47 žáků2013   4 třídy   47 žáků2013   4 třídy   47 žáků    
    
    

PřehledPřehledPřehledPřehled    počtpočtpočtpočtu tříd a u tříd a u tříd a u tříd a žáků od roku 2013 do roku 2018žáků od roku 2013 do roku 2018žáků od roku 2013 do roku 2018žáků od roku 2013 do roku 2018    
    

• 2013201320132013----2014 2014 2014 2014         4 třídy4 třídy4 třídy4 třídy        46 žáků46 žáků46 žáků46 žáků    
• 2014201420142014----2015201520152015        4 třídy4 třídy4 třídy4 třídy        46 žáků46 žáků46 žáků46 žáků    

• 2015201520152015----2016201620162016        4 třídy4 třídy4 třídy4 třídy        45 žáků45 žáků45 žáků45 žáků    

• 2016201620162016----2017201720172017        4 třídy4 třídy4 třídy4 třídy        40 žáků40 žáků40 žáků40 žáků    

• 2017201720172017----2018201820182018        4 třídy4 třídy4 třídy4 třídy        46 žáků46 žáků46 žáků46 žáků    
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                                                                                                                        Co se ve škole událo za posledních 10 letCo se ve škole událo za posledních 10 letCo se ve škole událo za posledních 10 letCo se ve škole událo za posledních 10 let    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2008200820082008    

� vybavení školy novou IT financovanou zvybavení školy novou IT financovanou zvybavení školy novou IT financovanou zvybavení školy novou IT financovanou z    OPVK OPVK OPVK OPVK ––––    modernizace výuky na ZŠ praktickémodernizace výuky na ZŠ praktickémodernizace výuky na ZŠ praktickémodernizace výuky na ZŠ praktické    
    
2010201020102010    

� pořízení novéhopořízení novéhopořízení novéhopořízení nového    softwarového vybavení pro výukusoftwarového vybavení pro výukusoftwarového vybavení pro výukusoftwarového vybavení pro výuku    
� prezentace školy na webových stránkáchprezentace školy na webových stránkáchprezentace školy na webových stránkáchprezentace školy na webových stránkách    

    
2015201520152015    

� zahájenízahájenízahájenízahájení    rekonstrukce skladu tělocvičného nářadírekonstrukce skladu tělocvičného nářadírekonstrukce skladu tělocvičného nářadírekonstrukce skladu tělocvičného nářadí    
    
2016201620162016    

� vybavybavybavybavení tříd tablety financovanými zvení tříd tablety financovanými zvení tříd tablety financovanými zvení tříd tablety financovanými z    nadačního fondu Preciosanadačního fondu Preciosanadačního fondu Preciosanadačního fondu Preciosa    
� rekonstrukce sociální zařízení vrekonstrukce sociální zařízení vrekonstrukce sociální zařízení vrekonstrukce sociální zařízení v    přízemí školní budovypřízemí školní budovypřízemí školní budovypřízemí školní budovy    

    
2017201720172017    

� dokončení kompletní výměny osvětlení ve všech prostorách školní budovydokončení kompletní výměny osvětlení ve všech prostorách školní budovydokončení kompletní výměny osvětlení ve všech prostorách školní budovydokončení kompletní výměny osvětlení ve všech prostorách školní budovy    
� výměna podlahovýměna podlahovýměna podlahovýměna podlahové krytiny ve třídách a vvé krytiny ve třídách a vvé krytiny ve třídách a vvé krytiny ve třídách a v    tělocvičnětělocvičnětělocvičnětělocvičně    
� zahájení výuky podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávánízahájení výuky podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávánízahájení výuky podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávánízahájení výuky podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání    

    
2018201820182018    

� vybavení školní družiny novým nábytkemvybavení školní družiny novým nábytkemvybavení školní družiny novým nábytkemvybavení školní družiny novým nábytkem    
� navázání spolupráce snavázání spolupráce snavázání spolupráce snavázání spolupráce s    Rodinou vRodinou vRodinou vRodinou v    centru při realizaci projektu „Scentru při realizaci projektu „Scentru při realizaci projektu „Scentru při realizaci projektu „S    rodinou krodinou krodinou krodinou k    inkluzi“inkluzi“inkluzi“inkluzi“    
� zahájenzahájenzahájenzahájení projektu „Školní zahrada jako přírodní učebna“ í projektu „Školní zahrada jako přírodní učebna“ í projektu „Školní zahrada jako přírodní učebna“ í projektu „Školní zahrada jako přírodní učebna“ ––––    pořízení zvýšených záhonů na pořízení zvýšených záhonů na pořízení zvýšených záhonů na pořízení zvýšených záhonů na 

školním pozemkuškolním pozemkuškolním pozemkuškolním pozemku    
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Plán akcí na školní Plán akcí na školní Plán akcí na školní Plán akcí na školní     
                                rok rok rok rok     2018/20192018/20192018/20192018/2019    

    
    
    
    
ZÁŘÍ 

� Jsme kamarádi Jsme kamarádi Jsme kamarádi Jsme kamarádi ––––    aktivity zaměřené na stmelení třídních kolektivů, podpora přátelských vztahů 
mezi spolužáky    

� Normální je nekouřitNormální je nekouřitNormální je nekouřitNormální je nekouřit – program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk 7-11let    

� Sklářský workshopSklářský workshopSklářský workshopSklářský workshop na učilišti v Novém Boru    

� Okresní přeborOkresní přeborOkresní přeborOkresní přebor žáků v orientačním běhu kolem Máchova jezera    

� Význam lesa a jeho společenstvoVýznam lesa a jeho společenstvoVýznam lesa a jeho společenstvoVýznam lesa a jeho společenstvo – projektový den s lesním pedagogem    

� Cesty za dobrodružstvímCesty za dobrodružstvímCesty za dobrodružstvímCesty za dobrodružstvím - projekt o.s. Čmelák, společnosti na ochranu přírody    

 

ŘÍJEN 

� Drakiáda 

� Den stromů – projektový den 

� Sběr kaštanů a žaludů  

� 72 hodin pro město – dobrovolnická  akce ochrany ŽP 

� Přednáška Probační a mediační služby z oblasti prevence kriminality objasňující problematiku 
soudnictví ve věcech mládeže 

� Oslava 70. výročí založení školy, Den otevřených dveří 

� Haloweenské řáděníHaloweenské řáděníHaloweenské řáděníHaloweenské řádění - dlabání dýní, vaření dýňových dobrot kouzelných lektvarů, stezka odvahy, 
soutěže a zábava 
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LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD    

� Burza středních škol    

� Profesionální trialshow-  ukázka pro žáky    

� Výlet do jelení obory ve Skalici    

 

PROSINECPROSINECPROSINECPROSINEC    

� Den boje proti AIDS – přednáška    

� Rozumíme penězům – projekt finanční gramotnosti    

� Zlatá jehla – soutěž zručnosti dívek    

� Mikulášské nadělování    

� Vánoční jarmark, vánoční zpívání    

 

LEDENLEDENLEDENLEDEN    

� My tři králové jdeme k vám – projekt 

� Sněhové radovánky- zimní sporty 

� Stop závislosti- prevence rizikového chování 

� Volba povolání- příprava vycházejících žáků na budoucí profesi 

 

ÚNORÚNORÚNORÚNOR    

� Bacil mě bacil – projekt prevence nemocí    

� Turnaj ve vybíjené    

� Vycházka ke krmelci – péče o zvěř v zimě    

� Maškarní karneval, hry soutěže    

    

BŘEZENBŘEZENBŘEZENBŘEZEN    

� Veselé zoubky – program prevence zubního kazu    

� Drumben - bubnováním proti stresu a agresivitě    

� Školní turnaj ve florbalu    

� Mladý výtvarník - výtvarná soutěž    

� Vítání jara – putování za skřítkem Bledulínkem – výlet do Pekla    

 

DUBENDUBENDUBENDUBEN    

� Zlaté kladívko - soutěž zručnosti chlapců 

� Velikonoční tvoření 

� Den Romů- multikulturní výchova 
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� Den s modrými majáky – předvedení práce složek IZS 

� Tajemství vody – projekt u příležitosti Světového dne vody 

 

KVĚTENKVĚTENKVĚTENKVĚTEN    

� Školní kolo v lehkoatletickém čtyřboji    

� Okresní přebor sportovních her mládeže    

� Svátek matek – výroba dárků pro maminky    

� Tyjátr- přehlídka divadelních souborů malotřídních škol v Lesním divadle ve Sloupu v Čechách    

 

ČERVENČERVENČERVENČERVEN    

� Den dětí – soutěže, hry, zábava    

� Pobytová akce – zakončení projektu Normální je nekouřit    

� Finanční gramotnost – projekt zaměřený na hospodaření s penězi    

� Přednáška s preventivní tématikou – Jak se chovat o prázdninách    

� Školní výlety    

� Exkurze    
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VyznáníVyznáníVyznáníVyznání    
    
    
 

 

 

 

 

 

Když jsem jako studentka Pedagogické fakulty UK Praha přišla před 33 lety 
do tehdejší zvláštní školy na praxi, netušila jsem, že v roce 2018 budu „naší školičce“ 
přát k 70. narozeninám. Tehdy jsem si říkala, že snad ten měsíc nějak vydržím. Po 
ukončení studií jsem do této školy nastoupila jako učitelka 3. ročníku. Mými kolegy 
byli zkušení pedagogové, od kterých jsem se mnohé naučila. Pod vedením pana ředitele 
Pavla Kopeckého jsem poznala kolektiv skvělých lidí, se kterými jsem prožila krásných 
23 let společné práce ve prospěch výchovy a vzdělávání našich žáků.  

 

 Dnes jsem desátým rokem v roli ředitelky. Má práce se mi stala posláním.       
Milá školičko, přeji ti mnoho obětavých a zapálených učitelů, milé a hodné žáky a 
přízeň všech, kterým záleží na výchově a vzdělávání naší mladé generace.  

 

 Děkuji všem kolegům za nelehkou práci a přátelskou atmosféru,            
zřizovateli za podporu a vytváření velmi dobrých podmínek při rozvoji naší školy.  

     

     Mgr. Romana Suchá 

                                  ředitelka školy 
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Ukázka prací žáků naší školy 

 


