
 „STOLETÁ MODERNÍ DÁMA“ 
 
 
 
Naše základní škola na tř. Dr. E. Beneše si v tomto roce  připomíná  100 let od svého 
založení. Věk je to sice úctyhodný, ale již následující  řádky vás přesvědčí o tom, že čím starší 
a zralejší  tato škola je, tím je modernější a krásnější. 
 
Již v únoru byla v rámci oslav otevřena nová učebna společenskovědních předmětů, do které 
byla instalována multimediální technika v celkové hodnotě 45 tisíc Kč. Akci sponzorovala 
firma ČEZ. 
 
Shodou okolností se v těchto dnech chýlí ke konci projekt z EU, ve kterém škola získala 1,6 
miliónu korun. V rámci  tohoto projektu byly  modernizovány některé učebny školy a 
zakoupeny nové školní pomůcky, žáci se od  1. září mohou se těšit na dvě zcela nově 
zrekonstruované počítačové učebny a interaktivní techniku v běžných třídách. Část financí 
byla využita na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na financování činnosti 
školního psychologa. Pedagogové školy i žáci mají nyní k dispozici novou moderní 
multimediální techniku, ke stávajícím 3 interaktivním tabulím a interaktivním systémům 
přibyly další tři, včetně nových dataprojektorů, interaktivních učebnic atp.  
 
Název tohoto projektu  „Škola plná života“ je totožný s naším vzdělávacím programem školy. 
Ve škole  se neustále něco  děje a škola opravdu naplno žije. Důkazem toho jsou i 
připravované oslavy  výročí založení naší školy, které vyvrcholí  koncem listopadu. Široká 
veřejnost, bývalí zaměstnanci i absolventi školy jsou srdečně zváni na slavnostní akademii, 
která proběhne v sále K3 22. a 23. listopadu 2012 a také na slavnostní Den otevřených dveří. 
Ten se koná v sobotu 24. 11. 2012 od 9,00 hodin. Přijďte se všichni podívat a jistě budete 
mile překvapeni, jak škola dnes vypadá,  můžete zavzpomínat s bývalými spolužáky na svá 
školní léta a setkat se bývalými vyučujícími.  
 
Naše „Škola plná života“ je malá, ale zdravá a živá škola, která ctí tradice  i  moderní  trendy. 
Za klíčové prvky ve fungování organizace považujeme vnímavé a zvídavé žáky, vzdělané a 
obětavé učitele a vstřícné a chápavé rodiče žáků. A proto klademe velký důraz na vzájemnou 
spolupráci mezi učiteli, žáky i rodiči a dobré mezilidské vztahy. Protože „spokojený pedagog 
= spokojený žák = spokojený rodič“.  
 
Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na shledanou v listopadu 2012. 
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