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příspěvková organizace 
  

Vážení zákonní zástupci,  

uběhl jeden školní rok a škola je stále ponořena do ticha, bez dětského 

hlásku a vnitřního života, ale to jen navenek, poněvadž stále žijeme 

toho času ve virtuálním světě on-line výuky, chtěli bychom Vám 

prostřednictvím této prezentace ukázat, jak probíhá život v tom našem 

školním ráji. 

Tak jako každý rok i letos nás brzy opustí nejstarší děti, aby šly svou 

vlastní cestou a aby pokračovaly v dalším vzdělávání, proto bychom s 

radostí mezi sebe přivítali ty nejmladší, ročník prvňáčků a žáky 

pátého ročníku z odloučeného pracoviště Bartovická. Naším cílem je nadále být dobrou školou a pokračovat 

v její dlouholeté tradici 

Co je u nás nového?  
V nejbližší době oslavíme devadesát čtyři let naší existence, což je opravdu nějaká historie. Škola prošla za 

svou dobu několika peripetiemi, ale je stále živá, a obec se má na co pyšnit. Ač představuje historický 

konstrukt, vyučuje se v ní moderními vyučovacími metodami a zařízeními, jež odpovídají současným 

požadavkům, což je v této době on-line vyučování. Určitě v tomto ohledu můžeme poděkovat městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice v čele s panem starostou, jimž není lhostejná oblast školství, a snaží se získat 

finanční prostředky pro rekonstrukce venku i uvnitř budovy i pro modernizaci výuky. Máme 

zrekonstruované šatny, toalety, tělocvičnu a vyměněné podlahové krytiny ve třídách. Budovu navštěvují žáci 

prvního i druhého stupně a každá třída je vybavena dataprojektorem a plátnem nebo interaktivní tabulí. 

V budově se nachází dvě počítačové učebny, knihovna, jazyková učebna, jedna učebna s interaktivní tabulí a 

environmentální učebna.  

 
Proč si mám vybrat právě tuto školu?  

Úspěšnost školy se hodnotí úspěšností absolventů (žáků devátého ročníku) a jejich přijetí na střední školu. A 

věřte, škola se může pochlubit, že všichni žáci byli každoročně přijati na školu svých přání. Nemusí se 

stydět ani za výsledky v soutěžích, jako jsou olympiády v českém jazyce, matematice, ekologii, o výsledcích 

ve sportu nelze vůbec pochybovat. 

Kromě úspěchů ve vzdělávací oblasti, vytváří prostor i pro akce zábavné, projektové vyučování, kroužky, 

kluby, sportovní vyžití, kroužky doučování, soutěže aj. Každoročně také jezdíme na ozdravné pobyty, které 

nám letos byly zkrácené z důvodu pandemie. Zabezpečuje tak péči o děti v odpoledních hodinách, kdy jsou 

rodiče ještě v práci. Tyto aktivity zajišťují převážně dvě oddělení školní družiny a školní klub. 

Škola je v klidném a v bezpečném prostředí. Školní hřiště,  nedaleký park, koupark a uličky mezi domky 

s opečovávanými zahrádkami využívají vyučující k naučným procházkám a sportování. Všechny děti se 

mohou stravovat ve školní jídelně, v níž se vaří chutně a tak, aby strava byla vyvážena pro vývoj dětského 

organismu. 

Škola pečuje i o to, aby děti byly chráněny před negativními projevy, jako je šikana, nebezpečí vznikající 

z kouření a užívání psychotropních látek, kyberšikana. Má vypracovanou strategii v oblasti prevence až do 

roku 2025 pod tematickým názvem Zdravý životní styl, jehož součástí je také vybudování areálu pro výuku 

ekologie a projektových hodin z biologie, vyučování v nově projektovaném altánu, jenž plně bude využíván 

nejen pro vzdělávání, ale i pro odpolední  odpočinek žáků. 

Život školy, který je nyní ovlivněn pandemií, si můžete prohlédnout na fotografiích z akcí, které se konaly 

před uzavřením školy. Fotografie ze všech akcí najdete ve fotogalerii našich webových stránek 

www.zsvrchlickeho.cz. 
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Akce školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021: 
 

Vrchličácký labyrintík: 

Turnaj ve florbalu: 

T- film: 

Ozdravný pobyt 

Škola  


