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1. Základní údaje o škole

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, 
                       okres Litoměřice, příspěvková organizace

Adresa školy: České Kopisty 84, 412 01 Litoměřice

Ředitelka:  Mgr. Ivana Latislavová

Kontakty:   tel. 416 782 238, 604 308 798
                   e-mail   zsck@volny.cz

Webové stránky: www.skolaceskekopisty.cz

IČO:  72753765

IZO: 102 305 706

REDIZO: 600081575

Zřizovatel: Město Terezín

Adresa zřizovatele : Nám. ČSA 179, 411 55 Terezín

Kontakty:   tel. 416 782 227
                   e-mail     epodatelna@terezin.cz

IČO:    00264474

Školská rada:        Bc. Radka Makulová
                              Lenka Tichá
                              Michal Bureš

Předseda ŠR:        Bc. Radka Makulová
e-mail:                  Makulova.R@seznam.cz
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Škola je umístěna v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek s altánem a hracími prvky MŠ.
Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a výdejna obědů.

Budova školy je typem málotřídní školy postavené v roce 1913. Škola není plně organizovaná, tvoří ji
první stupeň ZŠ. V současné době se žáci vzdělávají v 1. - 3. postupném ročníku. Kapacita školy je 26
žáků, v uplynulém školním roce ji navštěvovalo 10 žáků.
K dispozici žákům je školní družina, která je v provozu od 11.40 do 14.00 hodin, poté žáci přecházejí do
MŠ, kde mohou setrvat do 16.00 hod.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, společná tělocvična, šatna, jídelna a kuchyňka na vydávání
obědů. V prvním poschodí jsou dvě třídy – jedna je plně využita jako učebna, druhá slouží pro dělení tříd,
pro  výtvarné  činnosti  a  v  odpoledních  hodinách  jako  školní  družina.  Dále  se  zde  nachází  ředitelna,
kabinet se sborovnou a příslušenství.

Stravování dětí v MŠ a žáků ZŠ je zajištěno dovozem svačin a obědů z jídelny ZŠ Terezín.
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2. Obory vzdělávání, učební plán

V uplynulém školním roce 2018/2019 se výuka řídila ve všech třech ročnících školním vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání s názvem „ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ České Kopisty, 
31. 8. 2007 “.

Předmět           Ročník 1. 2. 3.

Český jazyk 9 10 9

Anglický jazyk - - 4

Matematika 4 5 5

Prvouka 2 2 2

Hudební výchova 1 1 1

Pracovní činnosti 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1

Tělesná výchova 2 2 2

Celkem 20 22 25

3. Personální zabezpečení školy

Během loňských hlavních prázdnin došlo ke kompletní výměně pedagogického sboru.  Ředitelka školy a
dvě učitelky MŠ odešly do starobního důchodu, další dvě učitelky ukončily působení ve škole na vlastní
žádost.
Po výběrovém řízení nastoupila do funkce nová ředitelka (aprobace 1. st. ZŠ), která je zároveň třídní
učitelkou.
Výuku zajišťují další dvě učitelky na částečné úvazky, zároveň zastávají funkce vychovatelky ve školní
družině a školního asistenta.  Pracovní  místo školního asistenta bylo zřízeno na základě dotací  Úřadu
práce v Litoměřicích. 
Školnice má na starosti celou budovu, uklízí MŠ i ZŠ a vydává svačiny a obědy.

Pedagogové:  1 na celý úvazek
                       2 na částečný úvazek
                       2 na plný úvazek v MŠ

Správní zaměstnanec:   1 na plný úvazek

Na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících splňuje předepsanou kvalifikaci
ředitelka školy, jedna učitelka si doplňuje vzdělání na VŠ (Učitelství pro 1. st. ZŠ), jedna učitelka má
aprobaci Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, obě učitelky MŠ jsou kvalifikované.
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4. Zápis k povinné školní docházce

Do 1. ročníku byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl 4. 4. 2019. 
Celkem bylo u zápisu 6 dětí.
Celkem bylo do 1. ročníku k 1. 9. 2019 zařazeno 5 dětí.
Odklad školní docházky byl povolen u 1 dítěte.

5. Údaje o zařazování dětí

Do školy  chodí děti především z Českých Kopist, dále dojíždí děti z Počapel a Travčic.
Během roku přestoupil do školy v Terezíně 1 žák 3. ročníku, na konci školního roku odešli 2 žáci 3.
ročníku. Jeden na ZŠ v Terezíně,  jeden na ZŠ Na Valech v Litoměřicích.

Počet žáků v jednotlivých ročnících – stav k 30. 6. 2019

Ročník 1. 2. 3. Celkem

Počet žáků 3 4 2                9

6. Výsledky vzdělávání žáků

Ve školním roce 2018/2019 se vzdělávání na škole uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu
„ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ České Kopisty , 31. 8. 2007“.

Všem žákům byly zakoupeny nové učebnice a pracovní sešity z nakladatelství Nová škola a SPN.
Každý prvňák dostal balíček v hodnotě 1000,- Kč, hrazený z prostředků zřizovatele.
Školní tělocvična se vybavila novým cvičebním nářadím – odrazový můstek, míče, zprovoznil se cvičební
žebřík, pořídily se např. nové stopky, 50m pásmo, nové obruče a švihadla.

Do přírodopisného kabinetu se zakoupil nový globus,  mikroskopy a lupy, které byly během roku hojně
využívány.

Největší  investicí  bylo  pořízení  2  ks  interaktivních  tabulí  (ZŠ,  MŠ),  na  které  z  větší  části  přispěl
zřizovatel mimořádnou účelovou dotací. 

Prospěch žáků

1. pololetí 2. pololetí

Ročník Vyznamenání Prospěli Neprospěli Vyznamenání Prospěli Neprospěli

1. 3 0 0 3 0 0

2. 3 1 0 2 2 0

3. 2 0 0 2 0 0

Celkem 8 1 0 7 2 0
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Chování žáků, zameškané hodiny

1. pololetí 2. pololetí

Ročník Snížená 
známka z 
chování

Kázeňská 
opatření

Zameškané 
hodiny 
omluvené

Zameškané 
hodiny
neomluvené

Snížená 
známka z 
chování

Kázeňská 
opatření

Zameškané 
hodiny 
omluvené

Zameškané 
hodiny
neomluvené

1. 0 0 4 0 0 0 0 0

2. 0 0 86 0 0 0 74 0

3. 0 0 5 0 0 0 56 0

Celkem 0 0 95 0 0 0 130 0

Průměr na
žáka

0 0 10,6 0 0 0 14,4 0

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

V uplynulém školním roce nebyl ve škole žádný žák s IVP, dvěma žákům 2. ročníku byl vypracován Plán
pedagogické podpory. Tito žáci byli školou doporučeni k vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně
v Litoměřicích. Na jejich základě budou v novém školním roce poskytována  jedné žákyni podpůrná
opatření 2. stupně bez individuálního vzdělávacího plánu.

Nebývalou měrou narůstá počet dětí, které potřebují intenzivní logopedickou péči. Dětem z MŠ i žákům
ZŠ,  kteří  jsou  v  péči  klinického  logopeda,  se  po  celý  rok  věnovala  učitelka  z  MŠ,  která  má  kurz
logopedického asistenta.

7. Zájmové kroužky

Ve škole se žáci aktivně zapojili do zájmových kroužků :

Kroužek Vedoucí

Angličtina hravě Michaela Rittichová Pondělí 13.00 – 14.00

Sportovní hry Bc. Aneta Malivánková Sudé úterý 13.00 – 14.00

Hra na flétnu Bc. Adéla Černá Sudá středa 13.00 – 14.00

Dovedné ruce Bc. Radka Makulová Čtvrtek 13.00 – 14.00

Turistický kroužek Mgr. Ivana Latislavová Sobota 1x za měsíc
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Výlety turistického kroužku

29. 9.   Litoměřice - vrch Kočka, návštěva věže Dómu
20. 10. Liberec – IQpark a IQlandie (akce Města Terezín)
17. 11. Bowling v Litoměřicích
9. 12.   JUMP aréna v Ústí nad Labem
23. 1.   Vrch Boreč
2. 3.     Lezecká stěna v Ústí nad Labem
6. 4.     Hrad Košťálov
18. 5.   Hrad Hazmburk

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Všichni pedagogičtí pracovníci  se během školního roku nadále vzdělávali a ke své praxi získali další
znalosti  a  dovednosti.  Jednalo  se  zejména  o  novou  legislativu,  problematiku  spojenou  s  novým
financováním regionálního školství, nové metody a formy práce. 
Při těchto seminářích jsme bohatě využívali školní asistentku, která zaskakovala za nepřítomné kolegyně.
Nedocházelo tak k přespočetným hodinám a navyšování mzdových prostředků.

Přehled školení a seminářů DVPP

Absolvovaný seminář

Mgr. Ivana Latislavová Prvních 100 dnů ve funkci ředitele školy, Praha
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, Praha
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, 
Litoměřice
Hry a aktivizační metody ve výuce, Ústí nad Labem
Jak řídit školu v roce 2019 a nezešílet, Praha
Trestní odpovědnost škol, Praha
Přijímací řízení do škol, Praha
Inspekční činnost ve školách, Ústí nad Labem
Ředitel ve víru nových povinností 2019, Praha
Radikální změny ve financování škol od 1.9.2019 v praxi, Praha

Bc. Radka Makulová Odpady a obaly, Ústí nad Labem
Výtvarné jarní tvoření – Velikonoce, Ústí nad Labem
Tvoření s dětmi od dvou let – ART GAME, Litoměřice

Michaela Rittichová Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na 1. st. ZŠ, Ústí n.L.
Motivační hry ve výuce AJ, Litoměřice

Bc. Aneta Malivánková Jak zpracovat dokumentaci v MŠ, Praha

Bc. Adéla Černá Lhaní u dětí v předškolním věku, Litoměřice
Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ, Litoměřice
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9. Školní a mimoškolní aktivity

Během školního roku jsme uspořádali řadu akcí, které zpestřili výuku a zároveň přispěly k prohloubení 
spolupráce s rodiči. Zcela přirozeně se akcí účastnily děti z MŠ i ZŠ.

3. 9.     Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
11. 9.   První rodičovská schůzka – informace k organizaci školního roku
26. 9.   Beseda nad knihami – vzdělávací program MŠ + ZŠ Anežky Grimové
3. 10.   Andílci v kožíšku – návštěva chovatelů s poníky
11.10.  Screeningové vyšetření zraku
18. 10. Drakiáda – společná akce na fotbalovém hřišti, soutěž o nejhezčího  draka
19. 10. Vítání občánků v Terezíně - vystoupení předškoláků
25. 10. Dýňování – společná akce dětí a rodičů, výroba výzdoby školy a zahrady
28. 10. Oslava 100. výročí vzniku republiky – kladení věnců na chodbě školy, sázení Stromu  republiky,
            lampionový průvod (společná akce s Osadním výborem České Kopisty)
6. 11.   Mezinárodní projekt – „Záložka do knihy spojuje školy“ - výměna záložek do knihy se školou v
            Žilině
12. 11. Portrétní fotografování – Franck Alasseur
13. 10. Den laskavosti – návštěva Domova seniorů v Terezíně, předání dárků
19. 10. Ukliďme Česko – úklid obce
20.-22. 11. Individuální chůzky rodičů, dětí a učitelů
21. 11. Beseda nad knihami – vzdělávací program MŠ + ZŠ Anežky Grimové
28. 11. Adventní dílnička s rodiči a dětmi – výroba adventních věnců
1. 11.   Zahájení adventu – rozsvěcení vánočního stromu (společná akce s Osadním výborem České
            Kopisty), vánoční jarmark
4. 12.   Výlet do Úštěku – Muzeum čertů, Šatlava
5. 12.   Mikulášská nadílka
14. 12. Výlet do Prahy – Muzeum smyslů
20. 12. Vánoční besídka pro rodiče
10. 1.   Tříkrálová sbírka – pro Diecézní charitu v Litoměřicích vybráno 7 367,- Kč
31. 1.   Výlet za vysvědčení – zábavní park Méďa v Bohušovicích n. O.
7. 2.     Výstava domácích zvířat na Zahradě Čech v Litoměřicích
15. 2.   Beseda nad knihami – vzdělávací program MŠ + ZŠ Anežky Grimové
25. 2. - 6. 5. Plavecký výcvik v Litoměřicích
8. 3.     Vědecká show, popularizace chemie - Dr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
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21. 3.   Vynášení Morany, vítání jara
22. 3.   Polytechnické vzdělávání – Stavitelé města
29. 3.   Noc s Andersenem – nocování ve škole, vzdělávací a zábavný programem
2. 4.     Den otevřených dveří – výstava výrobků dětí, učebnic, žákovských prací a projektů
4. 4.     Zápis dětí do 1. ročníku
16. 4.   Rodičovská schůzka
17. 4.   Výlet na zámek v Libochovicích – Velikonoce na zámku + dílnička
24. 4.   Testování školy – žáci, rodiče, učitelé (dotazník Kalibro)
25. 4.   Beseda nad knihami – vzdělávací program MŠ + ZŠ Anežky Grimové
10. 5.   Výlet do Litoměřic – Muzeum loutek
14. 5.   Besídka ke Svátku matek
17. 5.   Vítání občánků v Terezíně - vystoupení předškoláků
20.-24. 5. Ozdravný pobyt v Horním Podluží

12. 6.   Výlet do Divadla kouzel v Líbeznicích
17. 6.   Závěrečné fotografování
21. 6.   Návštěva Camphillu v Českých Kopistech
22. 6.   Společná akce rodičů a dětí – vyvážení starého písku z pískoviště MŠ
24. 6.   Setkání na Městském úřadu v Terezíně – loučení se třeťáky
25. 6.   Výlet do Terezína – golf na Kotlině
26. 6.   Návštěva zdymadla v Českých Kopistech
26. 6.   Společná akce dětí a rodičů – bubnování (Adamovy bubny), stanování na školní zahradě
27. 6.   Cyklistické závody v okolí Českých Kopist
28. 6.   Slavnostní rozloučení se školním rokem – předání vysvědčení, loučení se třeťáky
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10. Školská rada

Ve dnech 2. 11. a 6. 11. proběhly ve škole volby do nové školské rady. 
Z řad pedagogických pracovníků do ní byla zvolena Bc. Radka Makulová, z rodičů pan Michal Bureš.
Školskou radu doplnil za zřizovatele pan Zdeněk Rous.

Vzhledem k odstoupení pana Zdeňka Rouse ze zastupitelstva města, jmenoval zřizovatel na jeho místo 
dne 17. 6. 2019 paní Lenku Tichou.
Složení ŠR k 30. 6. 2019:     předseda Bc. Radka Makulová
                                                             Michal  Bureš
                                                             Lenka Tichá

V uplynulém školním roce se ŠR sešla dvakrát  – 27. 11 2018 a 29. 5. 2019. Zápisy z jejího jednání byly 
poskytnuty ředitelce školy i zřizovateli.

11. Prevence sociálně-patogenických jevů

    Vzhledem k velikosti školy a počtu dětí se nám daří úspěšně předcházet nežádoucím jevům, jako je
šikana,  záškoláctví  či  závislostní  chování.  Každý  den  docházelo  k  vzájemnému  poznávání  dětí  i
dospělých, a to nejen v hodinách, ale i na mimoškolních akcích. Realizovali jsme pondělní komunikační
kroužky,  kdy  se  děti  svěřovaly s  trávením volného  času  o  víkendu,  učily  se  naslouchat  ostatním a
respektovat jejich názory. Zároveň se učily diskutovat a obhajovat svoje názory.
     Nejvíce starostí nám dělalo podzimní období, kdy jeden žák ve třídě neustále ubližoval ostatním, ničil
jim věci a slovně je napadal. Docházelo tak často k vyhroceným situacím, které bylo poměrně složité
řešit. Situace se značně uklidnila a život ve třídě dostal nový rozměr poté, kdy tento žák přestoupil na
začátku nového roku do ZŠ v Terezíně.

12. Zapojení školy do Mezinárodního programu

V říjnu 2018 jsme se zapojili do 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy:
Pohádky,  bajky,  pověsti  a  příběhy neznají hranice  -  Rozpravky,  bajky,  povesti  a  pribehy nepoznaju
hranice.
Byla nám přidělena partnerská škola v Žilině se kterou jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky
do  knihy.  Děti  měly  jedinečnou  příležitost  seznámit  se  se  slovenštinou  –  přečetli  jsme  si  přiložené
pozdravy a „rozprávky“, cestovali jsme prstem po slovenské mapě.
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13. Zapojení školy do projektů

Žáci a učitelky se během roku aktivně zapojili do několika projektů:

Recyklohraní -  školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit
                         znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
                         zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
                         
                         V rámci tohoto projektu plnili žáci každý měsíc speciální úkol. Za jejich splnění společně  
                         s odevzdanými drobnými elektrospotřebiči a vybitými bateriemi  byly škole přidělovány
                         body. Za ty jsme na konci roku obdrželi drobné dárky v podobě školních pomůcek.

Zdravé zuby - projekt je součástí výchovy ke zdraví na 1. stupni  základní školy. Škola tak má možnost
                       systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. 
                       Cílem tohoto programu je zlepšení zubního zdraví u dětí. Jde o nejdéle realizovaný projekt
                       pro děti mladšího školního věku v oblasti prevence zubního kazu, ale i v oblasti ochrany
                       zdraví v ČR. V hodinách výuky zubního zdraví se děti dozvěděly, jak mohou své zuby před
                       vznikem kazu chránit. Ve škole byly pro děti připraveny pracovní listy, které interaktivním
                    způsobem a poutavě přiblížily dětem problematiku zubního zdraví (omalovánky, soutěže,hry,
                      kvizy apod.).

Ukliďme Česko - dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky 
                             (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
                             černé skládky a nepořádek. 

Ovoce a mléko do škol - cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny,
                                          mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí,
                                          bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, 
                                          zeleniny, mléka a mléčných výrobků. K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že 
                                          ovoce, zeleninu, mléko a neochucené mléčné výrobky budou   děti dostávat 
                                          zdarma  (Škola je přihlášená, realizace začne v září 2019).

14. Dotazníkové šetření – viz příloha
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15. Co se v uplynulém roce povedlo………….

položilo nové lino. Děti ve třídách dostaly nové koberce. 
    Z nevyužitého prostoru jsme zřídili pro paní učitelky sborovnu, do které se koupila malá chladnička.
Během  letošních  prázdnin  se  s  modernizací  1.patra  školy  pokračovalo.  Byl  odstraněn  hygienicky
nevyhovující koberec a po náročných stavebních úpravách položeno nové barevné lino. Nová podlaha se
položila i na toaletách a ve sborovně. Byla odstraněna dřevěná příčka na chodbě, prostor jsme ponechali
otevřený.  Sborovna se tak přestěhovala na místo bývalého kabinetu.

    Další velkou investicí byly dvě interaktivní tabule. Jedna byla umístěna do mateřské školy a druhá do
školní třídy. Jsou vybaveny výukovým softwarem, který velkou měrou popularizuje výuku a nabízí dětem
i učitelkám nekonečnou řadu možností, jak zpestřit vyučování. Tabule byly z větší části financovány z
účelové dotace zřizovatele. 
     Zcela novou tvář dostaly webové stránky školy. Umísťujeme na ně důležité informace, aktuality ze
školního života, rodiče zde najdou fotografie ze školních i mimoškolních akcí. Na veřejnosti se škola
prezentuje také prostřednictvím novin Terezka a Litoměřického deníku.
      Ve třídě jsme pro žáky zařídili  koutek polytechnického vzdělávání, mají zde k dispozici např. lupy,
mikroskop, staré telefony, váhu se závažím, globusy, stavebnici Merkur.  Podobné zázemí mají žáci i na
chodbě , kde mohou žáci trávit přestávky a zároveň pracovat při dělených aktivitách při vyučování. 
      Velkým bonusem je přilehlá školní zahrada. Využíváme ji nejen ke hrám dětí v mateřské škole, školáci
zde tráví i velké přestávky. Do budoucna plánujeme i výuku v místním altánu.
     Využili jsme dotačního programu MŠMT Šablony II, díky kterému získala škola dotaci 786 000,- Kč.
V nadcházejících dvou školních letech budeme z těchto peněz hradit např. školního asistenta v ZŠ i MŠ,
bezplatné doučování a Klub deskových her  a nákup notebooků pro každého žáka. 
     Snažíme se zavádět nové metody a formy práce. Od 1. ročníku učíme matematiku podle metody prof.
Hejného, díky  které  si  žáci  prohlubují  logické  myšlení.  Nebojí  se  dělat  chyby,  umějí  pracovat  v
kolektivu, přicházejí na nová řešení, přemýšlí v souvislostech. Nejednou se stalo, že přišli na správné
řešení  dříve než  žáci  z  ostatních ročníků.  Rodiče  budou mít  opět  možnost  rozhodnout  se  pro  výuku
nevázaného písma Comenia Script (loni nebylo využito). Po dohodě s rodiči bude od nového školního
roku zavedena povinná výuka angličtiny již od 2. ročníku.
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     Od nového školního roku je škola zapojena do projektu  Ovoce a zelenina do škol, v rámci něhož
budou žáci dostávat dotované ovoce, zeleninu a mléčné výrobky.
      Rovněž se nám podařilo získat  dotaci  z programu PAŽIT Ústeckého kraje na ozdravný pobyt v
Horním Podluží. Rodičům školáků bude vyplaceno  750,- na dítě.
      Znovu se začala psát školní kronika, do které jsme zaznamenali nejdůležitější události roku.
      Jsme rádi, že se nám daří spolupráce s rodiči dětí. Užili jsme si  společné akce jako např. Dýňování,
Drakiáda, adventní dílnička, nebo Adamovy bubny. Velký dík patří rodičům, kteří se aktivně zapojují do
života školy a neváhají  nabídnout pomocnou ruku, když ji  škola potřebuje (vyvážení starého písku z
pískoviště na školní zahradě, přeprava kufrů do Horního Podluží a zpátky, drobné práce ve škole). 

      Využíváme toho, co malotřídní škola na vesnici nabízí – kontakt s přírodou (velké přestávky na
zahradě, hodiny tělocviku na fotbalovém hřišti, prvouka v okolí vesnice….), malý počet žáků ve třídě (čas
a prostor pro každého z nich, individuální přístup, znalost rodinného prostředí), smíšená třída (maximální
samostatnost,  děti  se  učí  tolerantnosti,   průběžné  opakování  učiva,  „nasávání“  učební  látky vyšších
ročníků). 
     Soužití v malotřídce vyžaduje velkou dávku respektu a tolerantnosti od učitelů i žáků. Každodenním
provozem se přirozeně učí naslouchat ostatním, zamýšlet se nad jejich názory, umět si obhájit svoje. 
     Velký prostor dostávají žáci zvídaví, kteří chtějí dělat něco navíc. Zároveň se nezapomíná na ty, kteří
potřebují v učivu trochu „postrčit“. Běžnou praxí je práce žáku ve smíšených skupinách, kdy mnohdy ti
nejmladší přicházejí na nová řešení zadaných úkolů. Špatné známky se u nás moc nedávají, soustředíme
se spíš na splnění zadaných úkolů, které bývají odstupňovány podle obtížnosti. Mnohdy i cesta ke splnění
úkolu je cíl. 
     Skvěle se osvědčila spolupráce s mateřskou školou. Děti běžně navštěvují starší kamarády ve škole, ti
s  nimi  zase  tráví  část  dne  v  odpolední  družině.  Rádi  bychom docílili  toho,  aby všichni  předškoláci
nastoupili do 1. třídy právě do naší školy.
     Je skvělé vstupovat každé ráno do dveří školy, kde se nikdo na nikoho nemračí, kde se problémy řeší
hned a na místě, kde ukázkově funguje pedagogický sbor včetně paní školnice. Není úplně standardní
záležitostí,  že učitelky bez  problémů zaskakují  jedna za druhou,  když je  potřeba,  uklidí  si  učebny v
případě nemoci školnice, organizují mimoškolní akce. 
       Samozřejmě se potýkáme i s problémy, tak jak to na školách bývá. Řešili jsme pokusy o šikanu mezi
dětmi, velké úsilí nás stojí naučit děti vzájemnému respektu i úctě k dospělým.  Velkou výzvou se pro nás
stává požadavek rodičů o rozšíření školy na 4 ročníky. V současné době se potýkáme s poměrně nízkým
počtem žáků, který neumožňuje splnění tohoto přání bez udělení výjimky a vydatného financování ze
strany zřizovatele. 
       Přesto, že se nám podařilo částečně školu modernizovat, vyklidit letitý nepořádek a postupně zavádět
moderní metody výuky, je stále hodně co zlepšovat. Škola nutně potřebuje vyměnit stará okna, která se v
současném stavu nejen špatně udržují v čistotě, ale při jejich manipulaci hrozí reálné nebezpečí vypadnutí
a následné způsobení úrazu. Ve třídách plánujeme do budoucna výměnu stávajících podlah, které vržou
při každém kroku. Po výměně volá stará tabule ve druhé učebně. Modernizaci  by si   také zasloužily
toalety, a to jak ve škole, tak ve školce. V tomto ohledu spoléháme na vstřícnost a pochopení zřizovatele,
se kterým máme velmi dobré vztahy a děkujeme za snahu udržet naši školu v provozu.
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