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Hodnocení práce školy za I. pololetí školního roku 2012/2013
Školní rok 2012-13 jsme zahájili 3. září tradičním společným setkáním žáků na nádvoří školy.
Jeho součástí bylo i přivítání nových žáků. Prvňáčků se nám představilo celkem 26, z Nové
Hradečné do 6. ročníku nastoupili 3 žáci a dalších 5 žáků přestoupilo z Uničova, Šumvaldu a
Mohelnice. V prosinci přestoupil na naší školu ještě jeden žák, takže k 31.1. 2013 máme 203 žáků.
První stupeň jich navštěvuje 107 v pěti třídách a druhý
stupeň 94 ve čtyřech třídách. Sourozenci Kučerákovi se
vzdělávají v Anglii.
Plán práce naší školy na první pololetí tohoto
školního roku umožnil všem žákům se zapojit do velkého
počtu kulturních, sportovních či vědomostních akcí a
soutěží. Celý první stupeň absolvoval 10 výukových lekcí
plavání, třeťáci ozdravný pobyt na horách a sedmáci
lyžařský výcvikový zájezd. Velmi pěkných výsledků
dosáhli na turnajích naši florbalisté, hudebníci v pěvecké
soutěži Caruso šou, výtvarníci v soutěžích
organizovaných Uničovem a nově i družstvo prvního
stupně v turnaji ve vybíjené. Deváťáci připravili pro
nejmladší spolužáky soutěže u příležitosti zasazení
Stromu přátelství, který vysadili v areálu školy. Některé
třídy již zhlédly také vybraná divadelní představení
v Šumperku či Uničově, navštívily v rámci ekologické
výchovy centrum Sluňákov nebo se zúčastnily připravené
exkurze. Kladně jsou veřejností přijímána i vystoupení
našich žáků při kulturních akcích obce, ať již při vítání
občánků nebo při rozsvícení Vánočního stromu.
Podrobnosti o všech akcích s fotodokumentací je možno
si prohlédnout na webových stránkách školy.
Za všechny uspořádané akce děkujeme všem
účinkujícím a také organizátorům.
Na pedagogických radách jsme také pravidelně hodnotili práci našich žáků. Vyznamenání
za první pololetí školního roku získalo celkem 117, z toho 91 na prvním stupni. Na samé jedničky
dosáhlo 59 z toho pouze 5 na druhém stupni. Potěšitelné je, že nikdo nepropadl. Úspěšná
reprezentace školy nebo dobrá práce pro třídní kolektiv byla oceněna pochvalami. Celkem jsme
pochválili 131 žáků. Bohužel jsme i letos museli řešit kázeňské přestupky. Napomenutí třídního
učitele dostalo 6 žáků, důtku třídního učitele1žák a 2 žáci důtku ředitele školy. Jednomu žákovi
osmého ročníku byla za závažné přestupky proti školnímu řádu snížena známka z chování na druhý
stupeň.
Vyznamenaným a pochváleným žákům gratulujeme k dobře zvládnuté školní práci a všem
přejeme úspěšné dokončení tohoto školního roku.
Splnit všechny úkoly prvního pololetí nebylo jednoduché a vyžadovalo to kvalitní spolupráci
celého pedagogického sboru a všech dalších zaměstnanců školy, dále podporu obecního
zastupitelstva včele s panem starostou a pomoc rodičovského sdružení při naší základní škole. Na
závěr mi dovolte, abych touto cestou všem poděkoval a popřál mnoho sil do plnění úkolů příštího
pololetí.

LVVZ a ozdravný pobyt žáků ZŠ Troubelice
Již tradičně se na začátku ledna naši třeťáci a sedmáci přesunuli do lyžařského centra v
Hynčicích pod Sušinou. Týdenního pobytu využili ti menší k zotavení a načerpání nových sil, ti starší
k zvládnutí základů lyžování. Kromě uvedených činností si zahráli také společně s vedoucími a
pedagogy velké množství her a soutěží, při kterých se lépe poznali a stmelili třídní kolektivy. Počasí
jim přálo a všichni si společný týden příjemně užili.

Pozvánka na divadelní představení.
Divadélko Kašpárek zve všechny malé i velké na pohádku

O čertech a pekařích.
Hrajeme 21.2.2013 v 17 hodin v orlovně, vstupné dobrovolné.
Přijďte zatleskat ochotnickému divadlu Základní školy v Troubelicích.

