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Hodnocení práce školy za I. pololetí školního roku 2011/2012
V letošním školním roce bylo zakončeno přechodné období, ve kterém se vyučovalo podle dvou
učebních dokumentů a od 1.9. 2011 se již všichni žáci naší školy vzdělávají podle ŠVP ZV ZŠ
Troubelice. K pololetí máme 99 žáků na prvním stupni a 93 na druhém. Celkem tedy 192 žáků,
z toho tři žáci druhého stupně se vzdělávají v zahraničí.
Zakončení přechodného období nebylo jedinou změnou, která na žáky při zahájení letošního
školního roku čekala. Prvního září je přivítala zrekonstruovaná a vymalovaná škola s novou fasádou,
okny, topením a střechou. Celá rekonstrukce byla finančně velmi náročná a vedení školy společně se
žáky a zaměstnanci děkuje obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi za její realizaci. Všechny
změny si mohla prohlédnou i široká veřejnost na Dnech otevřených dveří, které byly součástí oslav
40. výročí otevření nové školní budovy.
Výchovná a vzdělávací činnost školy byla zhodnocena na pololetní pedagogické radě.
Vyznamenání na prvním stupni získalo celkem 81 žáků, z toho samé jedničky 64 žáků. Na druhém
stupni dosáhlo na vyznamenání 30 žáků a šest z nich si odneslo domů vysvědčení se samými
výbornými. Všem vyznamenaným gratulujeme.
Po delší době jsme ale na poradě řešili i neprospěch. Jeden žák sedmé třídy byl klasifikován
z jazyka anglického známkou nedostatečný. Věříme, že se jeho práce ve druhém pololetí zlepší a
bude moci postoupit do dalšího ročníku.
Jsme rádi, že se naši žáci v široké míře zapojují i do zájmové činnosti a reprezentují školu ve
sportovních, kulturních i vědomostních soutěžích. Za tuto práci jsou odměňováni pochvalou.
Z prvního stupně bylo takto odměněno 98 žáků, převážně za reprezentaci školy na kulturních akcích
pro veřejnost. Na druhém stupni školu velmi dobře reprezentovali žáci v pěvecké soutěži Caruso šou,
v konverzační soutěži z jazyka anglického, v matematické Pythagoriádě, ve florbalovém Vánočním
turnaji nebo na přespolním běhu v Medlově. Pochvalu zde získalo 44 žáků.
Ne všichni žáci se ale po celé první pololetí chovali podle stanovených pravidel. Za kázeňské
přestupky bylo uděleno celkem 14 napomenutí třídního učitele, 6 krát důtka třídního učitele a jedna
důtka ředitele školy.
Při hodnocení plnění plánu práce školy byly vyzdviženy i další akce. S kladným ohlasem u rodičů
i veřejnosti se setkalo vánoční představení divadélka Kašpárek spojené s vystoupením pěveckého
sboru. K vydařeným akcím patřil také společný pobyt sedmáků a třeťáků v Hynčicích na lyžařském
kurzu a ozdravném pobytu nebo svatba pro šesťáky. Plavecký výcvik zvládli úspěšně všichni žáci
prvního stupně. Podle plánu navštívili některé třídy divadelní představení a výchovný koncert, zapojili
se do recitační soutěže a absolvovali exkurze. S podrobnějším přehledem školních akcí je možno se
seznámit na webových stránkách školy.
Příprava žáků a vlastní organizace školních akcí není vždy jednoduchá a ředitelství děkuje touto
cestou učitelskému sboru i dalším zaměstnancům školy a rodičovskému sdružení za jejich realizaci.

Výborný výsledek našich žáků v okresním kole Pythagoriády
Dne 19.1. proběhlo v Uničově a Olomouci okresní kolo matematické soutěže žáků základních
škol z názvem Pythagoriáda 2012. Postup do okresního kola pro 6. ročníky si ve školním kole
vybojovali celkem čtyři žáci a dva z nich byli úspěšnými řešiteli i v Uničově. Výborného výsledku
dosáhli Lukáš Silný, kdy z 15 možných bodů získal 12 a Tomáš Dušek, který získal bodů 9. Oběma
gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

