
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021  

Vážení rodiče, vážení žáci prvních tříd, vážený pane starosto, vážení učitelé a zaměstnanci školy,  

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal u nás ve škole a to v den, kdy otevíráme nový školní rok 

2020/2021. Pro všechny z nás je to zvláštní den – mnozí přichází s radostí a očekáváním, co zajímavého 

je ve škole čeká, někteří možná z drobnými obavami se změn, které nás v poslední době provázejí. Po 

téměř půl roce se tu scházíme úplně všichni – žáci i pedagogové a další zaměstnanci školy. Pro všechny 

z nás to bylo náročné období, přes které se nyní, alespoň doufám, všichni úspěšně přeneseme. Že to 

nebude úplně jednoduché a že na nás čeká celá řada organizačních změn je dáno současnou situací. 

My všichni pedagogové a zaměstnanci školy, se Vám v tom budeme snažit být nápomocni. V tomto 

školním roce jsme pro Vás připravili zajímavou novinku, kterou je zrušení jednotného zvonění na konci 

vyučovacích hodin. Nebojte se, není to kvůli tomu, že bychom chtěli protahovat vyučovací hodiny. Na 

jaře jsme zjistili, že je to docela příjemné, když nám ve škole nezvoní. Zvláštní situace bude panovat i v 

jídelně, kde je zakázán samoobslužný výdej a budete zde docházet po jednotlivých ročnících. Z dalšími 

detaily Vás následně obeznámí Vaši třídní učitelé. Až do měsíce prosince bude mimo provoz také 

tělocvična školy, kde se připravuje celková rekonstrukce. Hodiny tělesné výchovy tak budeme trávit 

především ve sportovním areálu nebo na čerstvém vzduchu.   V prvním měsíci výuky se pak zaměříme 

především na opakování učiva, které jsme již neměli možnost probrat společně ve škole v minulém 

roce. I přes přísnější hygienická opatření, budou dále pokračovat akce rozvíjející pozitivní vztahy ve 

třídě, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy. Můžete se také těšit na projektové dny a 

besedy. V menší míře se však objeví akce pro celou školu, zájezdy do kin a divadel, či vícedenní výlety. 

I letos se budeme snažit nadané žáky zapojit do soutěží, i když spíše korespondenčního charakteru 

nebo prostřednictvím internetu. Pokračovat bude i žákovský parlament, i když v pozměněné podobě – 

zvlášť pro první a zvlášť pro druhý stupeň. Pro rodiče připravujeme změnu v objednávání jídel ve školní 

jídelně, a to od měsíce října. Pevně věřím, že i v těchto omezených podmínkách se nám opět podaří 

vytvořit ve škole příjemné, přátelské a podnětné prostředí, které bude přispívat k rozvíjení Vaší touhy 

po poznání a vzdělání. 

S velkou radostí bych nyní rád přivítal žáky I. tříd, pro které dnes nastává významný den, kdy se stáváte 

žáky naší základní školy. S velkou radostí Vás tu všechny vítám a to i přes nepřízeň počasí, která nás 

bohužel odsunula do prostor tělocvičny. Celkem Vás do prvních tříd nastoupí 43 – a to 22 do I. A třídy 

a 21 do I. B třídy. Rád bych Vám představil Vaše první třídní učitelky, které Vás budou provázet prvními 

dvěma roky školního života. V I. A bude třídní učitelkou paní Mgr. Jana Stenchláková a v I. B třídě bude 

třídní učitelkou paní Mgr. Marie Tylšarová. Ve školní družině pak budou Vašimi vychovatelkami paní 

Mgr. Romana Štěpánková a paní Mgr. Markéta Maňáková. Pevně věřím, že v nich najdete tu správnou 

oporu při svých prvních krůčcích v naší škole. Důležití budou rovněž Vaší rodiče, s kterými se těšíme na 

výbornou spolupráci. Věřím, že většina z Vás přichází z nadšením a očekáváním, co vše zajímavého Vás 

zde čeká. Za sebe mohu říci, že se můžete těšit na zábavné a zajímavé hodiny matematiky. I přes změny 

v organizaci výuky se můžete těšit na celou řadu zajímavých akcí – už v měsíci září se seznámíte s panem 

Týdýtem, který se stane, alespoň doufám, Vaším novým třídním maskotem a kamarádem. Vyučovat se 

budete převážně na vedlejší budově, zde v hlavní budově pak budete trávit čas ve školní družině. Pevně 

doufám, že se Vám bude na naší škole líbit, a že zde najdete spoustu nových kamarádů a vytvoříte si 

přátelský kolektiv ve třídě, ve kterém se budete jeden na druhého moci z důvěrou obrátit. Přeji Vám 

co nejúspěšnější a pohodový první školní rok.   

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy) 


