Projev ředitelky školy k zahájení nového školního roku 2019 - 2020
Milí žáci, milé žákyně, vážení učitelé, provozní zaměstnanci školy, vážení rodiče,
dnešním dnem 2. září byl zahájen nový školní rok 2019-2020 a já vás jménem
vedení školy všechny srdečně vítám. Zvláště pak vítám naše nové žáky prvních tříd.
Věřím, že jste se vy, „prvňáci“, do naší školy těšili a že dnešní den je pro vás
významný a také určitě sváteční. Přeji si, aby se vám v naší škole líbilo, abyste si
našli mezi sebou nové kamarády a kamarádky. Zároveň si přeji, abyste se naučili
dobře číst, psát a počítat. Přeji si, aby vás učení bavilo, aby vás obohacovalo o
nové poznatky a dovednosti. Jsem přesvědčena, že paní učitelky budou mít
z vašich prvních „ studijních krůčků“ a úspěchů stejnou radost, jako budete mít vy
a vaši rodiče.
Věřím, že žáci a žákyně vyšších ročníků prožili krásné letní prosluněné prázdniny,
které hojně přály koupání a mnoha dalším odpočinkovým aktivitám. Doufám, že se
všichni po dvou prázdninových měsících těšili do školy na setkání se svými
kamarády a učiteli, a že načerpali síly k novému vzdělávání v nastávajícím školním
roce.
Stejně tak doufám, že příjemně prožitá letní dovolená poskytla učitelům a
provozním zaměstnancům dostatek sil a energie k zajišťování zdárného průběhu
nastupujícího školního roku.
Milí žáci, vaše školní úspěchy budou odrazem nejen vašeho nadání, ale budou
především výsledkem vaší snahy, píle a vytrvalosti. Z dobrých výsledků vaší práce
budou mít určitě radost vaši učitelé a vaši rodiče. Hlavní motivací vašeho snažení
však musí být touha a chuť vzdělávat se tak, abyste v budoucnu obstáli v náročné
konkurenci na trhu práce. Díky kvalitnímu vzdělání si zajistíte dobré vstupní
podmínky pro váš budoucí život. Proto je nutné vzdělávat se nejen v rodném
jazyce, ale též dnes v již nepostradatelných cizích jazycích, v ovládání moderních
komunikačních a informačních technologií, také v tradiční matematice, která je
výborným nástrojem pro rozvoj vašeho logického myšlení.
Vedení školy se průběžně snaží pomoci vám k dosažení zmíněných cílů
prostřednictvím modernizace výuky.
Máme již za sebou realizaci nové učebny přírodních věd, modernizovanou
žákovskou školní dílnu, tartanovou běžeckou dráhu, zmodernizovanou tělocvičnu
a bezbariérový vstup do budovy školy a bezbariérovou toaletu. Ve škole je nově
zrekonstruován osobní výtah, multifunkční pozemek je obohacen o venkovní
učebnu přírodních věd. V rámci projektu byla zlepšena vnitřní konektivita školy,
v nové jazykové učebně se můžete lépe zdokonalovat v německém a anglickém
jazyce.
Během letošních prázdnin byla dokončena nová počítačová učebna a nová
žákovská cvičná kuchyně. Do prvních tříd přibyly nové výškově nastavitelné lavice
a židle. V druhé budově školy na Vinařického náměstí je částečně zmodernizována

školní jídelna a výdejna obědů, čeká nás ještě oprava bývalé sborovny. To vše se
podařilo za nemalých finančních nákladů. Proto vás, žáci a žákyně, vyzývám,
abyste se k majetku školy chovali zodpovědně a šetřili jej.
Milí žáci,
velmi si přeji, aby se naše škola vyznačovala přátelskou atmosférou danou
kamarádstvím, vzájemným respektováním, ohleduplností a snahou navzájem si
pomáhat. K tomu může přispět svým dílem každý z nás. Pro dosažení tohoto cíle se
vždy můžete spolehnout na své třídní učitele, na ostatní vyučující, na zaměstnance
školy a samozřejmě na vedení školy.
Děkuji vám za pozornost a přeji vám úspěšný a v pohodě prožitý nový školní
rok 2019-2020.
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