Jaký byl školní rok 2014/2015 na naší škole
Nadpis lze brát jako otázku i jako konstatování, popřípadě jako bilanci nějaké
činnosti. V tomto případě činnosti naší školy. Je mi potěšením, že bilance
uplynulého školního roku se ujaly v tomto čísle zpravodaje také mé kolegyně,
které se na práci školy podívaly svýma očima – očima pedagogů a zaměstnanců
školy. Já si dovolím zamyslet se nad uplynulým rokem pohledem ředitelky.
První, co je důležité podotknout, je to, že to byl rok změny: jak pro mě, jako
pedagožku, která se po třiceti letech ve funkci učitelky musela vypořádat s
„úředničinou“ (a není jí málo – pohyb mezi paragrafy není jednoduchá věc), tak
pro zaměstnance školy, samozřejmě pro děti, žáky a pochopitelně i rodiče.
Jsem od znovuotevření školy v roce 2007 již třetí ředitelka a možná si i někdo
položil otázku, jak to bude s naší školou dál?
V průběhu letošního školního roku jsme toho společnými silami
dokázali spoustu. Nebudu zde jmenovat to množství akcí, které naše děti v MŠ
a žáci ZŠ se svými pedagogy prožili, to je v tomto zpravodaji již na jiných
místech. Chtěla bych zde mluvit spíše o akcích menšího investičního charakteru.
A nebylo jich málo. Do mateřské školy byla nakoupena nová lehátka pro děti
místo matrací, na kterých v odpoledním klidu odpočívaly, do umývárny dětí
byly vyrobeny nové věšáčky na ručníky tak, aby odpovídaly hygienickým
předpisům, koutky pro pitný režim dětí, bylo přebudováno zastřešení rampy u
školní kuchyně, do základní školy bylo zakoupeno šest nových školních lavic se
židličkami, byla zakoupena a instalována další interaktivní tabule do učebny, ve
které tato dnes již nepostradatelná věc pro výuku scházela a byla pořízena
z dotace od MND Hodonín - z té budou mít především radost budoucí prvňáčci
a jejich paní učitelka. Byly pořízeny čtyři notebooky, které jsou dnes již
nepostradatelnou součástí v práci moderního učitele. Dále nový nábytek do
školní družiny, byly vymalovány části základní školy z důvodu zatečení dešťové
vody narušenou střešní krytinou a v důsledku prací na nové instalaci
elektrických rozvodů.
A jak to bude s naší školou dál? Je toho velká spousta, co mám ve své vizi.
Samozřejmě na prvním místě je spokojenost. Spokojenost dětí, žáků,
zaměstnanců, rodičů v oblasti výchovné a vzdělávací, tak i v oblasti hmotného

zabezpečení školy. Naše škola, i když je malá, musí být konkurenceschopná a já
věřím, že tomu tak bude.
Myslím si, že jsme na dobré cestě k dalšímu rozvoji školy a proto bych
v závěru této bilance chtěla poděkovat všem, kteří se o to v letošním školním
roce zasloužili – pedagogové, provozní zaměstnanci, rodiče, kteří nám pomáhají
a ve velké míře je to Obec Ladná jako zřizovatel školy, bez jehož vydatné
pomoci bychom naše plány uskutečnit nedokázali.
S nadcházejícími prázdninami přeji všem prožití krásného letního času,
plného odpočinku a nasbírání nových sil do další práce.
Jana Mrázová

Základní škola a Mateřská škola Ladná
děkuje Mgr. Bohumile Tesaříkové za
zprostředkování dotace od Lesů České
republiky s. p. pro děti z mysliveckého
kroužku na akci „Tři krmelce“ a za
zprostředkování dotace od MND
Hodonín a. s. na vybavení naší základní
školy další interaktivní tabulí.

