V tomto školním roce neproběhly ve vedení školy žádné personální změny. Na
prvním stupni byl navýšen počet tříd o jednu třídu a oproti minulému školnímu
roku přibylo také jedno oddělení školní družiny. Během školního roku ukončily
pracovní poměr hospodářka školy a školní psycholožka. V závěru školního roku
opustilo školu několik pracovníků, a to asistentů pedagoga, vychovatelů školní
družiny i pracovníků správního úseku.
Během celého školního roku se vedení školy i zaměstnanci snažili naplňovat
priority vycházející z dlouhodobé koncepce školy, a to budování kultury školy,
environmentální výchova, poskytování školních poradenských služeb a využívání
ICT při výuce.

V oblasti výchovy a vzdělávání se podařily téměř všechny cíle naplnit. Byly
realizovány skupinové pobyty žáků, jako lyžařský výcvikový kurz, adaptační
pobyty, Ekopobyt, školy v přírodě, školní výlety apod. Také byly zorganizovány
kratší aktivity jako exkurze, filmová a divadelní představení, vánoční výstavka,
vánoční vystoupení žáků, oslava Dne dětí apod. Zároveň bylo dbáno na to, aby
akce byly rovnoměrně rozloženy do jednotlivých ročníků s předmětů. Kromě
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mezinárodní kritéria programu Ekoškola a Škola pro demokracii. Aktivně jsme se
zapojovali do akcí projektu Zdravé město Rosice a místní Agenda MAP 21 Rosice.
Kladná hodnocení ze strany pedagogů, rodičů i žáků měl již tradiční projekt Můj
deváťák.
V oblasti řízení školy a oblasti personální byly splněny všechny stanovené cíle.
Vedení školy klade velký důraz na spolupráci pedagogů, a to v metodických
sdruženích a předmětových komisích, je poskytována pomoc začínajícím
pedagogům, učitelé využívají rad a pomoci členů školního poradenského
pracoviště, přínosem jsou také vzájemné hospitace učitelů a vzájemné
konzultace.
V oblasti činnosti metodických a poradních orgánů byla hlavním cílem spolupráce
na všech úrovních. Pokračovaly pravidelné schůzky širšího vedení školy, na
kterých byly diskutovány plány a řešily se problémy v běžném chodu školy. Velký
podíl nese naše škola na realizaci projektu při tvorbě MAP vzdělávání pro ORP
Rosice, který zpracovává MAS Brána Brněnska.
V oblasti materiálně technické se v tomto školním roce podařilo vybavit školní
kuchyň novým kotlem pro přípravu pokrmů, zakoupit nové notebooky pro
pedagogy, vybavit další oddělení školní družiny a zejména modernizovat
infrastrukturu datové sítě a navýšit vnitřní konektivitu připojení k internetu.
Bylo také započato s dlouho plánovanou rekonstrukcí školy, během které bude
opravena střecha budovy. Přístavbou škola získá další prostory pro výuku, které
vzhledem k rostoucímu počtu žáků velmi potřebuje. Rekonstrukce školy je
rozhodně významnou investicí Města Rosice, zřizovatele školy, a dá historické
budově novou tvář jistě na několik dalších desetiletí.

Během školního roku proběhla celá řada nejrůznějších akcí. Každý měsíc přinesl
žákům i učitelům nové zážitky a zkušenosti. Pojďme se podívat na nejdůležitější
události očima našich žáků, učitelů i rodičů.

