
Celoškolní akce:
Za velké pomoci rodičů posilněných úžasnou dýňovou 

polévkou se v úvodu školního roku podařilo realizovat 
zbudování biodynamického políčka.

Počasí potom již nepřálo a přestože si děti s rodiči na „dračí 
dílně“ vyrobili úžasné draky, neměli možnost je vypustit do 
výšek.

Před Vánoci jsme si společně za doprovodu některých rodičů - 
muzikantů zazpívali koledy.

Poveselili jsem se na Masopustu, se zpožděním vynesli 
Morenu. Velké deště a záplavy posunuly též oslavu Dne Dětí, 
ale stejně jsme si ji moc užili a s její organizací nám velmi 
pomohla spousta rodičů.

Opět podpořeni výbornou – tentokrát jarní polévkou – rodiče s 
učiteli pilně pracovali na úpravě zahrady v rámci jarní brigády. 
Všem zde byl představen návrh projektu a obsah žádosti o 
nadační příspěvek na obnovu zahrady nadaci PROMĚNY.

Na Slavnostním závěrečném táboráku jsme se rozloučili s 
budoucími školáky, společně si zatančili s kapelou „Střídmí 
klusáci v kulisách višní“ a zazpívali si u ohně při opékání buřtů.

Rekonstrukce:
Dva spodní pavilony prošly během léta rekonstrukcí 

veškerých elektroinstalací, v celé budově byla renovována, na 
některých místech zcela vyměněna, okna.

Druhá část rekonstrukce elektroinstalací a zabudování 
bezpečnostního systému je naplánována na léto 2014.

Granty:
Podařilo se získat grant, který zajistil finance pro práci 

terapeutek Mgr. Petry Součkové - „Práce v hliněném poli“ a 
Mgr. Daniely Pokorné „ Feuersteinova metoda“, které tak 
mohou v letošním školním roce nabídnout své služby 
bezplatně některým integrovaným dětem.

Dále se podařilo získat grant na vzdělávání celého učitelského 
týmu, a je tak všem pedagogickým pracovníkům umožněno 
absolvovat pravidelné týmové supervize.

Stali jsme se partnerem projektu „Aktivně do školy“, který 
podporuje vstup dětí s ADHD a dalšími vývojovými vadami do 
ZŠ, a získali tak další grantovou podporu.

Získali jsme grant na proškolení pěti pedagogů v intenzivním 
kurzu „Logopedický asistent“, což bude velmi přínosné pro 
další práci s Vašimi dětmi v oblasti prevence řečových vad.

Podali jsme za velké pomoci a podpory mnoha rodičů žádost o
nadační příspěvek na obnovu zahrady, který bude poskytovat 
Nadace Proměny. Z 54 přihlášených školek jsme nyní mezi 7mi
posledními a 18. 9. 2013 jdeme náš projekt osobně obhájit 
do sídla nadace a doufáme, že budeme mezi pěti vybranými 
školkami.

Podařilo se získat finanční prostředky z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a po dobu 12ti měsíců, je 
umožněno panu Lukáši Příhodovi u nás pracovat jako 
pomocník údržby budov.
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Děkujeme: 
panu Rybnikářovi za zavezení školy kancelářským 
papírem;

panu Janovicovi za sekání školní zahrady;

rodičům Širokým za peněžní dar a umožnění zakoupení 
polikarpovy stavebnice do žlutého oddělení;

paní Pasákové za sponzorský dar, který umožnil všem 
pedagogickým pracovníkům zúčastnit se celodenního 
vzdělávacího semináře – Konflikt – škola života;

paní Souhradové za peněžní dar na koupi nového 
koberce do modrého oddělení.

Všem ostatním děkujeme za pomoc při doplňování výtvarných 
a kancelářských potřeb a dary ve formě hraček a didaktických 
pomůcek, děkujeme rodičům, kteří nám pomohli vystěhovat 
třídy před rekonstrukcí elektroinstalace a též děkujeme 
rodičům hudebníkům a hercům, především panu Doubravovi a 
panu Folvarčnému za kulturní programy.

Klub rodičů:
Děkujeme Klubu rodičů za zorganizování akce Sv. 

Martin s lampiónovým průvodem, která byla velkým zážitkem 
pro všechny. Dále děkujeme za pravidelnou finanční podporu 
všech tříd a za financování nákladné výměny písku v pískovišti 
na velké zahradě.

Personální změny:
Asistentku Martinu Bartošovou nahradil v červeném 

oddělení asistent Josef Bělohradský.

Do žlutého oddělení nastoupila místo Mgr. Petry Prajsové nová
učitelka Bc. Jan Přibylová

Ze zdravotních důvodů odešla školnice Martina Fiedlerová a 
jako nová posila provozních pracovnic nastoupila paní Marcela 
Bednářová.

Na pozici hospodářky po paní Ireně Javůrkové nastoupila Ing. 
Jana Hendrychová.

Bc. Alena Kapitánová z duhového oddělení odešla na 
mateřskou a místo ní nastoupila nová paní učitelka Bc. Lenka 
Kuchtová. V duhovém oddělení je také nová asistentka Jana 
Hamouzová.

Z modrého oddělení odešla Bc. Jana Dýda Štěpančíková, její 
úvazek si rozdělila Radka Zimová s Hankou Bělohradskou a 
jako staronový asistent nastoupil Mgr. Martin Kořínek.

O údržbu naší školy se bude v letošním školním roce starat 
pan Lukáš Příhoda.

Moc se těšíme na další školní rok strávený s Vámi a Vašimi 
dětmi a doufáme, že bude pro všechny úspěšný a radostný. 

Mgr. et. Mgr. Irena Holemá, Ph.D.


