
Vážení kolegové, milí žáci, 
 
dovolte mi dnes, poslední den prvního pololetí školního roku 2014/2015, 
zhodnotit uplynulých pět měsíců z pohledu vedení školy. Při podepisování 
vysvědčení jsem si všiml, že mnohá jsou velmi pěkná, těch ne příliš vyvedených 
je podstatně méně a těší mě, že jsem objevil pouze jednu nedostatečnou na celé 
škole. Někteří jste pracovali velmi pěkně. Naši prvňáčci obdrží za svou snahu a 
píli svá první krásná vysvědčení. Samozřejmě, čím výše, tím i více učení, tím 
více se musíte připravovat, a proto si velmi cením na vyšším stupni těch, kteří 
mají samé jedničky. 
První pololetí bylo opět plné zajímavých akcí, které si pro vás vaši učitelé 
připravili. Ale nejen učitelé, i vy, sami. Zde bych rád pochválil devátý ročník, 
který zorganizoval za pomoci osmáků a vyučujících krásnou akci s názvem 
Strašidelné putování. Odměnou jim dnes bude sladký dort, který dostanou. 
Připomněl bych všem ostatním třídám, že si mají připravit nějaký podobný 
program, nebo projekt pro své spolužáky. Těším se, s jakými novými nápady 
přijdete. Vše můžete řešit prostřednictvím svých zástupců v žákovském senátu, 
který letos také kvalitně pracuje. Akcí bylo opravdu spousta. Nemohu zde 
všechny vyjmenovat, ale máte je zachyceny na webových stránkách školy. Mezi 
ty nejvíce zdařilé patřil letošní sběr, který neustále překvapuje množstvím 
nasbíraného papíru.  Zde patří pochvala zejména dětem a rodičům z prvního 
stupně, někteří žáci z druhého stupně také nosí, ale některé třídy by se měly nad 
sebou a svým přístupem k akci trochu zamyslet. Výtěžek bude totiž sloužit nejen 
k úhradě cen pro vítěze, ale i na úhradu akcí školy a odměn pro všechny žáky. 
Sportovní akce tradičně zaplnily celé pololetí s většími, či menšími úspěchy, ale 
jsem rád, že se se ctí vždy zúčastníme a bojujeme. Rád bych zmínil akci Čtení 
pomáhá.  Zde bych jmenovitě pochválil Matěje Čecha a Sáru Čuprovou, kteří 
zatím jediní splnili podmínky soutěže. Doufám, že se více zapojíte do této 
charitativní akce a jména čtenářů na stránkách školy budou přibývat. Další 
charitativní akce, již tradiční, byla letošní Tříkrálová sbírka. Počasí nepřálo, byla 
velká zima, ale deváťáci s některými osmáky dokázali vykoledovat rekordní 
částku, za to jim také patří dík. Na vaše přání byla objednána beseda 
s cestovatelem T. Kubešem, která se opět líbila, a proto jsme již nyní objednali 
na příští školní rok besedu s tímto dobrodruhem. Vánoce jsme společně oslavili 
novým stromem školy s hvězdou a krásnou vánoční besídkou, která byla 
opravdu výjimečná a dokazují to i vzkazy v návštěvní knize – cituji. 
Deváťáci se připravují na přijímací zkoušky. Rád bych poděkoval vyučujícím, 
které budou doučovat žáky devátého ročníku k přijímacím zkouškám. Na tomto 
místě bych chtěl zejména našim nejstarším žákům, budoucím studentům, říci 
jednu věc. Uvědomte si, že vyučující vám věnují svůj volný čas bezplatně, místo 
toho, aby si odpočinuli, snaží se vám pomoci. Toto, jak říkáme doučování, mně 
se tedy více líbí příprava na přijímací zkoušky, je dobrovolné. Nikdo z 
vyučujících nikoho nenutí, abyste zde byl, jen si myslím, že opravdu pouze 



hlupák by nevyužil takové možnosti přípravy. Dále bych rád upozornil všechny 
žáky, kteří mají nějaký kázeňský postih, ať již důtku nebo napomenutí, že by si 
měli uvědomit a zamyslet se nad svým chováním a začít nové pololetí s čistým 
štítem a lépe. Pamatujte si, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Vždy spolu 
vzájemně budeme dobře vycházet, ale jen slušně a zdvořile. Jinak to na naší 
škole nepůjde.  A na co se můžete těšit ve druhém pololetí? V nejbližší době to 
bude přednáška pana Auzkého  na téma Tvorba hvězd s pozorováním 
dalekohledem noční oblohy, čeká nás i soutěž o návrh na školní vlajku. Znak již 
máme, letos přibude vlajka a příští rok budeme vybírat společně hymnu naší 
školy. Žáky letos čeká dlouhý třídenní výlet, v březnu jedeme na Fantoma opery 
do Prahy, v dubnu pak budeme zajišťovat divadelní představení v Brně, tradiční 
školní olympiáda nás čeká v červnu, bude také samozřejmě sběr, exkurze, prostě 
opět se máte na co těšit. Ale nezapomeňte, že vaše stěžejní práce je učení. 
Deváťákům pak budeme držet pěsti při přijímacích zkouškách. 
 Nerad bych zapomněl na nějakou vyučující, a proto ještě jednou děkuji všem 
pedagogickým pracovníkům školy za jejich práci, za to, že vás dovedli zdárně 
do konce prvního pololetí. Také pak samozřejmě provozním zaměstnancům. 
Mojí velkou oporou byla paní zástupkyně, které děkuji za kvalitní aktivní práci. 
Nyní se dostávám k závěru, kde bych zveřejnil ty, kteří si již za první pololetí 
zasloužili ředitelskou pochvalu. Není jich mnoho, protože ředitelské pochvaly se 
dávají za mimořádné činy, výkony a spíše na konci školního roku. Ale pár se 
jich objevilo a jsou všechny z devátého ročníku.  
Jsou to tito žáci: T. Zounek, V. Dolák, E. Kunč, A. Virág, O. Zabloudil,  
L. Uhlíková – za vzornou sportovní reprezentaci během celé školní docházky. 
Všem jmenovaným gratuluji a jsem moc rád, že jim mohu udělit pochvalu 
ředitele školy. 
Pochval třídního učitele je na škole celkem 39, ale o těch vás budou informovat 
třídní vyučující. Nechci již zdržovat. Užijte si jednodenních pololetních 
prázdnin a v pondělí se na vás všechny budu těšit a věřit, že i druhé pololetí 
bude úspěšné a nabité akcemi tak, jako pololetí první. Veškeré informace o 
škole, si můžete přečíst a zhlédnout na webových stránkách školy. 
Abych nezapomněl – dnes slaví své narozeniny Natálka Imrichová  ze  
3. ročníku a Petr Valášek z 9. ročníku. Přejeme vše nejlepší. 
 
A to je vše, co jsem vám chtěl říci. Jen nezapomeňte na název školního 
vzdělávacího programu – Škola základ života – a heslo naší školy –  
Učíme se pro život, ne pro školu. 
Krásné jednodenní prázdniny 

 

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 

 


