
Úvod 

V září 2014 nastoupilo do 1. třídy pouhých 9 prvňáčků. Po dvou předchozích letech, 

kdy nastupovalo po 16 dětech, to byl celkem velký pokles, který byl ještě umocněn 

odchodem většího počtu žáků z 5. třídy (12 dětí), a odchodem dalších 5 žáků do jiných 

základních škol. Složení pedagogického sboru zůstalo beze změn, jak ve škole základní, tak ve 

škole mateřské, kde byl počet ustálen na 40 dětí.  Ihned po zářijovém rozkoukání jsme se 

pustili do již zaběhnutého naplňování školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Každé dítě má právo na úspěch“. V základní škole byly spojeny 4. a 5. ročník 

v celkovém počtu 24 žáků. 

I v tomto školním roce byly k pedagogickému procesu začleňovány další akce, které 

přispívaly k rozvoji a upevňování osobnosti žáků. Byly organizovány jednotlivými pedagogy a 

především ve školní družině, kam se přihlásil velký počet žáků. Škola se i nadále přihlašovala 

na soutěže organizované DDM Pelhřimov a AŠSK, kde se žáci umisťovali v rámci svých 

dovedností a schopností. Je třeba zdůraznit, že v kolektivních sportech (kopaná, florbal, 

vybíjená) se častěji prosazují školy s větším počtem žáků. Ale i pro naše děti je účast na 

těchto akcích přínosná ve vytváření si určitých zkušeností. Již tradičně úspěšné byly dívky 

účastnící se soutěže Mladý zdravotník. 1. a 3. místo v okresním kole soutěže malování na PC 

dokazuje možnost dobrého výsledku i mezi větší konkurencí. Vyplatilo se pokračování školní 

soutěže o nejlépe chovající se třídu, ve které již poněkolikáté zvítězila třída paní učitelky 

Pípalové (i když s minimálním rozdílem). Vítězové si tentokrát vyjeli do Pelhřimova na 

bowling a v měsíci červnu stanovali před školou.  V zimních měsících proběhla sbírka hraček 

a dalších potřebných věcí, která byla věnována domovu dětí v Senožatech. Odvezli jsme plné 

osobní auto dárků. Občanskému sdružení Život dětem byla odeslána částka 780,- korun. A 

sbírka víčka pro Nelu pokračuje již několikátým rokem. Žáci školy se již pravidelně aktivně 

zapojují do akcí pořádaných obcí. 

Další tradicí se stává i zimní turnaj florbálek a letní fotbálek s tatínky. Obě akce se 

těšily velkému zájmu. Novým krokem v loňském školním roce bylo přihlášení se 

Olympijského víceboje. Tuto akci pořádá Český olympijský výbor a jednoduše řečeno, nutí 

děti se hýbat. Zapojila se celá škola a výsledkem bylo 3. místo v celorepublikovém měřítku a 

výhra v hodnotě 20.000,- korun na sportovní vybavení školy. Obrovský dík patří všem paním 

učitelkám. 

V oblasti provozu školy a školní budovy docházelo ke snaze neustále zlepšovat a 

zkvalitňovat prostředí školní budovy a okolí, ale i technického zázemí, neboť technický stav 

budovy si tyto zásahy vyžaduje. Během celého školního roku docházelo k opravám zařízení 

v kuchyni (smažící pánev, jednotlivé plotny u sporáků, velký robot). Byla zakoupena nová 

pečící stolice a přesunut velký pultový mrazák dle požadavku revizní zprávy. Proběhla oprava 

řídícího plynového kotle a namontováno čidlo přítomnosti unikajícího plynu v kotelně. 

V zimních měsících byl vyměněn ve školní družině sešlapaný koberec za zátěžový, byly 

vyměněny staré textilní nástěnky za nové korkové lepené přímo na zeď. (koberec i lepení 



nástěnek darovala a zajišťovala sponzorským darem firma Straka barvy).  Dále proběhl 

generální úklid nářaďovny, montáž venkovního nástěnného držáku na vlajku a výměna 

ocelových dveří u vchodu do školní kuchyně. Veškeré akce drobného charakteru a opravy 

jsme zabezpečovali z vlastních pracovních zdrojů. V měsíci březnu došlo k poruše řadu teplé 

vody. Místo praskliny a úniku vody a nakonec i prasklého řádu ÚTO nebylo možné okamžitě 

nalézt, toto se povedlo až po třech dnech firmě Dryje topení díky její vizuální technice. Před 

tím byly navrtány 3 sondy, ale bezúspěšně. Tato porucha naznačila skutečný a dlouho 

neřešený stav inženýrských sítí ve školní budově, které vyžadují velmi brzkou opravu 

respektive výměnu. Ke konci školního roku byla ze školní kuchyně vymontována stará 

klimatizace z bývalé kotelny a zazděn otvor po vedení (vlastní pracovní zdroj) a kuchyně 

vybílena. 

I v letošním roce byly podány 2 žádosti o dotaci.  První v programu ČEZ Oranžové 

hřiště o rekonstrukci a výstavbu nového víceúčelového hřiště. Opět neúspěšně. Z dotace 

Fondu vysočiny byly zhotoveny nové webové stránky, které by měly přispět k větší propagaci 

školních akcí a školního zařízení vůbec. V otázce výstavby nové mateřské školy nové 

zastupitelstvo dokoupilo další část pozemku ve vlastnictví církve a bylo řešeno připojení 

inženýrských sítí. Jsou připravovány veškeré materiály k žádosti o dotaci na výstavbu.  

Závěrem chci poděkovat všem pedagogům a zaměstnancům školy, všem rodičům za 

jejich práci a aktivity věnované škole a popřát jim mnoho úspěchů v osobním i pracovním 

životě. 

 

 

 

V Rynárci 12. 10. 2015 

 

Mgr. Peroutka Tomáš, ředitel školy    _________________________ 

 

 

Projednáno a schváleno Školskou radou dne 21. 10. 2015  
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