
Školní rok 2015/2016 je minulostí 

Právě uplynulý školní rok jsme společně s ostatními pedagogy naší školy rádi označili na 

posledním jednání pedagogické rady jako normální. Normálně jsme se učili, normálně jsme 

pracovali, normálně jsme zařazovali i něco tzv. „navíc“, až na malé výjimky jsme se i 

normálně chovali a normálně jsme to všechno prožili i „přežili“. Rok se nesl ve znamení 700. 

výročí narození Karla IV. a řada vyučovacích i mimovyučovacích aktivit byla spojena 

s celoškolním projektem „Karel IV. = otec vlasti“. Nevybočoval žádnými abnormalitami 

z „naplánované trasy“, vyučování probíhalo standardně, klasický průběh občas v kladném 

slova smyslu „narušilo“ nějaké příjemné překvapení v podobě pěkného umístění našich žáků 

v soutěžích. Např.:  

 1. místo v okresním i krajském kole a 3. místo v celostátním kole Soutěže z německého  

     jazyka / M. Mráz, VIII. A 

 2. místo v okresním a 18. místo v krajském kole Olympiády z dějepisu / Š. Švec, VIII. A 

 27. místo a 44. místo v celostátním kole soutěže IT-SLOT / M. Netrval, VIII. A;  

     A. Pavlovová, IX. A (3 250 soutěžících!) 

 Cena OŠMS KÚ Plzeňského kraje - „Řemeslo má zlaté dno“ / V. Vice, II. A 

 3. místo v okresním kole / Čtenářská soutěž / Š. Kváčová, III. A 

 1. místo v okresním kole přespolního běhu / F. Malát, IX. A 

 3. místo v okresním kole přespolního běhu / I. Babková, V. A 

 2. místo v okresní soutěži ve vybíjené / žáci IV. A a V. A 

 2. místo v okresním kole / Coca-Cola Cup / chlapci VIII. A a IX. A 

 3. místo v okresním kole / basketbal ANDI / chlapci VIII. A a IX. A 

V průběhu školního roku se velké množství žáků zapojovalo i do 12 vědomostních soutěží, 

které si připravují sami vyučující, fungovaly 2 sportovní a 2 keramické kroužky. Žáci 

navštívili několik divadelních i filmových představení, absolvovali řadu exkurzí i poznávací 

zájezd do Rakouska. V kalendáři uskutečněných akcí byste našli výtvarnou dílnu, besedy i 

výchovný koncert. Každodenní výuka byla zpestřena i několika projektovými dny a 

čtenářskými dílnami. V prosinci 2015 jsme ukončili projekt „Moderní vzdělávání“, který byl 

přínosný především naším přispěním k větším zájmu o čtenářství a čtení jako takové u žáků a 

pro školu finančními prostředky na obohacení knižního fondu školní knihovny o 400 ks knih 

a na nákup čteček. Zimu skoupou na sníh výrazně zpestřily neobvyklé hodiny tělesné 

výchovy na nýrském kluzišti.  Dobrých skutků není nikdy dost a my jsme ve spolupráci s 

rodiči našich žáků podpořili sbírku pro klatovský psí útulek částkou 14.900,- Kč a „Kytičkový 

den“ pro Ligu proti rakovině částkou 12.221,- Kč. 

Stejně jako v minulých letech nechyběly naše tradiční školní aktivity - cyklovýlet, Mikulášská 

nadílka, Den Slabikáře, Vánoční den, Stužkování, masopust, Den Země, Den otevřených 

dveří, zdobení májky, Poslední zvonění apod. 

V závěru školního roku byla škola vybrána i k elektronickému testování žáků VI. A v oblasti 

matematické gramotnosti. S potěšením mohu konstatovat, že nýrští žáci ostudu neudělali a 

jejich výsledky odpovídají celorepublikovému průměru. 

Za standardní průběh celého školního roku patří pochvala všem, kteří jsou s naší školou 

spojeni – tedy žákům, ale i jejich rodičům a zároveň i všem zaměstnancům.  

Rozloučím se parafrází známého francouzského citátu: Školní rok 2015/2016 je za námi, ať 

žije školní rok 2016/2017! 

                                                                                              Alena Linhartová, ředitelka školy 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 


