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Celoroční projekt FAIR PLAY 
V tomto školním roce jsme náš celoroční projekt nazvali Fair Play, co v překladu znamená 
čistá rovná hra. Historie fair play sahá až do období starověkého Řecka. V dobách prvních 
olympijských her byla odvaha a ohleduplnost k soupeři nadřazená vítězství. Toto pravidlo 
olympijských her přímo zakazovalo využití úskoků a slabin soupeře s cílem dosáhnout 
snadného vítězství. 
Naším celoročním projektem chceme u žáků podporovat a oceňovat čestné chování. Rádi 
bychom objevovali a prezentovali myšlenky fair play. Chceme žáky vést ke spolupráci, 
pomoci jeden druhému. Naši snahou bude děti naučit ocenit soupeře, zatleskat vítězi a smířit 
se s porážkou. Protože každý z nás má lepší i horší dny, každému se někdy nedaří, je nutná 
ohleduplnost, uznání, spolupráce a vzájemný respekt. 
Cílem celoročního projektu je vštěpovat pravidla a myšlenky fair play naším žákům, aby se 
staly součástí jejich každodenního života. 
Projekt bude probíhat ve čtyřech projektových dnech zaměřených na sport, zdravou výživu, 
duševní zdraví a první pomoc. Zakončením projektu bude sportovní olympiáda rodičů a žáků 
naší školy.  
         Mgr. Sláva Cingelová 

 
 
 

Základní škola 
V pondělí 2. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Po 

prázdninách zpět ve škole všechny přivítala ředitelka Mgr. Irena Šichová. Za zřizovatele 
školy pozdravil žáky, paní učitelky a rodiče pan místostarosta Petr Hubáček. Osm prvňáčků 
dostalo z jeho rukou na uvítanou pamětní list, sladkost a nový Slabikář, které pro děti 
připravily paní Iveta Hrušková a paní Ing. Kateřina Vašíčková. Naše školáky také povzbudila 
vedoucí učitelka mateřské školy paní Ivana Bílková. Každý prvňáček byl ještě obdarován 
balíčkem školních pomůcek, které předávala zástupkyně SRPŠ paní Andrea Šuranská. Letos 
navíc všichni žáci školy dostali od SRPŠ bohatý balíček výtvarných potřeb. 
 

Ve školním roce 2019/2020 zůstává škola trojtřídní s pěti ročníky: 
I. třída  1. ročník            8 žáků  Mgr. Libuše Čechová  
II. tř.  2. a 3. ročník    7 +  7 žáků  Mgr. Jana Kurtišová 
III. tř.  4. a 5. ročník  15 +  6 žáků  Mgr. Sláva Cingelová  
 

Při ZŠ pracuje školní družina, má dvě oddělení, činnost vykonává podle vlastního 
vzdělávacího programu. Naši školáci v družině mohou tvořit, sportovat, ale i hrát si a 
odpočívat. Vedoucí vychovatelka Hana Bučková a vychovatelka Jana Budíková se starají o 40 
zapsaných dětí. Provoz školní družiny je od 11.45 do 16.00 hodin a ranní školní družina 
probíhá v čase od 6.30 do 7.45 hodin pro zapsané děti. Rodiče platí za docházku svého dítěte 
měsíční poplatek 100,- Kč, který je vybírán vždy za stanovené období. 

Ve spolupráci SVČ Klubko Staré Město nabízíme nový kroužek pro holky a kluky od 
9 let pod názvem Lovci podnikavých duchů. 

Zájemcům o hru na hudební nástroj poskytne paní Kateřina Hradilová v prostorách 
naší školy výuku hry na flétnu, klavír nebo kytaru a pro mladší školáky kroužek angličtiny. 

O dobrý chod školy a úklid pečují paní školnice Jana Brázdilová a paní uklízečka 
Hana Bartošová. 



Stravování formou oběda ve školní jídelně podle norem pro školní stravování zajišťuje 
paní vedoucí Jana Brázdilová, hlavní kuchařka paní Renata Smělíková a kuchařka paní 
Zdenka Ančincová. 

Abychom zlepšili prostředí školní budovy, uskutečnila se o prázdninách výměna 
osvětlení v dolní třídě a vstupní chodbě a ředitelně základní školy. Všechny tři třídy základní 
školy byly vybaveny novými textilními nástěnkami. V mateřské škole došlo v dolní třídě 
k položení nové podlahové krytiny a k výměně původních shrnovacích dveří za 
sádrokartonovou konstrukci s posuvnými dveřmi. Opravila se také elektroinstalace mezi 
rozvodnou a kotelnou. Dle potřeby se opravovala ve všech prostorech malba stěn. Proběhla 
řada drobných oprav, mnohé práce byly vykonány za podpory obecního úřadu, jmenovitě 
pana Antonína Vaverky. 

Při škole pracuje Školská rada. Pro volební období květen 2018 – duben 2021, byli 
zvoleni tito členové: 
za zákonné zástupce – Bc. Magdaléna Krčková, Šárka Jánošová 
za pedagogické pracovníky – Mgr. Libuše Čechová,  Mgr. Sláva Cingelová, 
za zřizovatele – Bc. Přemysl Kupec (členem do 30.4.2019), Ing. Kateřina Vašíčková, Lenka 
Kolaříková (členkou od 1.5.2019). 
Předsedou byl zvolen pan Přemysl Kupec, novou předsedkyní, po odstoupení pana Kupce, 
byla zvolena Ing. Kateřina Vašíčková. 

V tomto školním roce zahájíme výzvu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, kterou jsme dostali na základě naší žádosti přidělenou k 1. září 2019 : 

VÝZVY Č. 02_18_063  PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. 
Škola zvolila např. tyto šablony: 

- Školní asistent – personální podpora ZŠ 

- Projektový den ve škole – extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ 
 

Se školními akcemi a projekty se můžete seznámit na našich webových stránkách 
www.zsknezpole.cz. 
 

Přeji všem našim žákům, pedagogům a zaměstnancům školy klidný školní rok nabitý 
novými zážitky, vědomostmi, kamarády. Ať se nám všechna práce ve školním roce 
2019/2020 daří. 

Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy 


