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Základní škola

Mateřská škola

Na webových stránkách školy (www.
zsmslipoltice.cz) se píše, že jsme málotřídní škola rodinného typu. Děti jsou vyučovány ve dvou třídách (výuka probíhá od
1. do 5. ročníku). Věkově smíšené třídy napomáhají k vytváření dobrých pracovních
návyků, ohleduplnosti k ostatním a radosti
ze společné práce, což napomáhá jejich
zdárnému psychickému vývoji. Děti, které
naši školu opouštějí, jsou plnohodnotně
připraveny ke vzdělávání na 2. stupni základní školy i na osmiletých gymnáziích.
Naše škola nabízí moderní vybavení tříd
interaktivní tabulí, žákovskými počítači
v každé třídě, které jsou součástí výuky od
1. ročníku. V roce 2017 prošla celá budova
rekonstrukcí vnitřních prostor. Díky obci
Lipoltice dostávají prvňáčkové příspěvek
ve výši 5 000 Kč.
Naše škola je malá svojí velikostí, o to
více se stará o to, aby naši žáci měli mezi
sebou hezké vztahy, do školy chodili rádi
a učení je bavilo.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Lipoltice. Má pouze jednu
smíšenou třídu s kapacitou 28 dětí a přijímá děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
Budova školky je přízemní, umístěná vedle
jednopatrové budovy ZŠ. Obě budovy obklopuje školní zahrada.
Od roku 2008 dochází nejen v interiéru školy, ale i na školní zahradě k četným
změnám, které přispívají ke kvalitnějšímu
trávení času v mateřské škole. Školní zahrada byla doplněna o nové hrací prvky
– hrací věž s velkou klouzačkou a horolezeckými stěnami a kolotoč, pod kterými
byla vybudována velká dopadová plocha,
malá klouzačka, pružinové houpadlo. V letošním roce byl nahrazen stávající dřevěný
altán krásným novým. V posledních letech
probíhala celková modernizace budovy.
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Pohled do historie
základní a mateřské školy
Pokud chceme nahlédnout do dlouhé
historie naší školy, musíme s radostí otevřít
staré školní kroniky, které s takovou láskou
psali její učitelé. Život školy byl, je a vždy
bude bytostně spjat s životem obce.
Základní kámen naší školy byl položen
25. dubna 1836 za přítomnosti hraběte
Jana z Thunu. Stavba byla dokončenav listopadu 1839. Na konci 19. století navštěvovalo školu ve dvou třídách již téměř 300
dětí. Další přestavba proběhla v roce 1897.
V roce 1919 byly v obci na památku
vzniku nového státu vysazeny dvě lípy
„Svobody a Masarykova.“ Prezident Masaryk projížděl 23. září 1920 obcí Jankovice
do Přelouče a žactvo a učitelstvo naší školy
ho tam s mnohými spoluobčany jelo pozdravit. Rok 1929 započal krutými mrazy,
o nichž pan řídící Karel Michalec píše, že
dosáhly hodnoty až -38ºC, proto bylo od
půli února do půli března kvůli nedostatku
otopu přerušeno vyučování. Za protektorátu (1939–1945) byl demokratický vývoj
ve školství výrazně narušen. Všechny české školy musely respektovat protektorátní
nařízení.
Změna společenského zřízení v roce
1948 přinesla také změnu života ve škole.
Důsledný postátněním školství a schválením zákona o jednotné škole z 21. dubna
1948 byl zaveden jednotný školský systém v celé republice. Opravy ve škole byly
prováděny celá desetiletí. Od roku 1960
spadají kořeny tradice přírodovědného
vzdělávání v naší škole, které pokračují do
současnosti. Rok 1989 přinesl opět změnu
společenských poměrů. Od roku 1989 se
obec stala znovu zřizovatelem školy. V roce
2003 se základní škola a mateřská škola
spojily v jednu organizaci Základní školu
a mateřskou školu Lipoltice, okres Pardubice v čele s ředitelkou Mgr. Vladimírou Nalezinkovou. V roce 2014 naše škola oslavila
175. výročí školy a 40. výročí mateřské školy.
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Historie mateřské školy začala v roce
1971, kdy MNV odkoupil od farního úřadu pozemek se starou stodolou a začala
přestavba, která byla zařazena jako akce Z.
Během výstavby, na níž se podíleli rodiče
budoucích školních dětí i ostatní občané,
byl slavnostně dne 9. září 1971 zahájen
provoz školy.

Akce a soutěže
v základní škole
V průběhu školního roku máme spoustu akcí a soutěží, kterých se účastníme. Určitě je zcela na místě zmínit okresní kolo
Přírodovědné poznávací soutěže DDM Delta v Pardubicích, kde se naši žáci pravidelně
umísťují na prvních příčkách.
Ve škole pravidelně pedagogický sbor
připravuje pro děti různé akce. Mezi nejoblíbenější akce našich žáků patří Spaní ve
škole. Ve škole spíme vždy v září, abychom
se lépe seznámili s našimi prvňáčky a oni
s námi. Tento den je spojen nejen s výletem, ale také i se zábavným odpolednem
v přírodě.
Na konci října slavíme spolu s rodiči
a s MŠ Halloween. Nebo spíš si užíváme
zábavy, kterou tento svátek přináší. Je to
odpoledne plné her, soutěží, sladkých dobrot a dlabání dýní, které k tomuto svátku
neodmyslitelně patří. Tento školní rok žáci
soutěžili o nejhezčí halloweenskou masku,
v jiném roce absolvovali Stezku odvahy.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

BULLETIN

speciál 01|2020

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 720 953 766, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE

3/4

Další tradicí, která si našla v našich
kalendářích pevné místo, je Rozsvěcení
vánočního stromu na lipoltické návsi s bohatým programem žáků ZŠ. Předtím než
vánoční strom rozsvítíme, ve škole probíhají Vánoční dílny s rodiči. Výrobky se prodávají na Vánočním jarmarku.

si mohli vyrobit různé vánoční výrobky. Jako
každým rokem, tak také letos, jsme v hodinách pracovních činností pekli perníčky, které jsme na dílničkách zdobili sněhem. A abychom jich měli opravdu dost, tak vypomohly
s pečením vánočních perníčků některé maminky. Vánoční přáníčka v podobě kapříků

Příspěvek od žáků
– Vánoční dílny s rodiči

nám také učarovala. Nejprve jsme si kapříka
vymalovali, vystříhali tvary a nalepili na sebe
a vytvořili tak 3D efekt. Přáníčko jsme dozdobili samolepkami s nápisem Veselé Vánoce
a vločkami. Zasněžený svícínek jsme udělali z malé skleničky, kterou jsme potřeli lepidlem a posypali umělým sněhem a ozdobili
lýkem s kořením. Na dalším stanovišti jsme
se učili stříhat papírové sněhové vločky, které posloužily k výzdobě školy. Největší práci
nám zabrala výroba adventních svícínků.
Výrobky se nám podařily.
Žáci 4. ročníku

Každý rok v naší škole připravujeme
„Vánoční dílničky“ nás žáků, rodičů, prarodičů a příznivců naší školy. Do provoněné
a slavnostně vyzdobené školy jsme dorazili
26. listopadu 2019 odpoledne. Naším úkolem
bylo připravit výrobky na Vánoční jarmark,
který se konal 30. listopadu 2019 při Rozsvěcení vánočního stromu v obci. Součástí této
akce bylo i naše vystoupení. V prostorách tříd
byla připravena stanoviště, na kterých jsme
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Akce ve školce

Od roku 2012 se vždy v březnu koná obnovený školní ples. Pestrá výzdoba sálu, na
které se obětavě podílejí všichni pracovníci
školy i školky a rodiče, vyvolává představu
blížícího se jara. Rodiče, a nejen oni, také
svými dary přispívají na bohatou tombolu,
jejíž výtěžek je věnován školním dětem na
závěrečný výlet a do školky na zakoupení
nových hraček. Vrcholem plesu bývá předtančení dětí ze školy. Nácvik nebývá jednoduchý, ale potlesk publika smaže všechnu
„dřinu“ a je dětem tou nejlepší odměnou.
Vedle těchto školních akcí máme také
akce, které vznikají ve spolupráci s jinými organizacemi. Každý rok využíváme program,
který nabízí Ekocentrum Paleta Pardubice či
Chrudim. Dále nezapomínáme na prevenci.
S tou nám pomáhá v rámci přednášek Městská policie Přelouč. V Přelouči se také věnujeme dopravní výchově. Nechybí ani spolupráce s JSDH Lipoltice. Žáci poznají nejen
hasicí techniku, ale také můžou nahlédnout
do zázemí hasičů a jejich práce. V neposlední řadě také spolupracujeme s naším zřizovatelem. Vedle už zmiňovaném Rozsvěcení
vánočního stromu, vystupují děti na vítání
občánků, nebo v rámci Den Země pomáháme udržovat pořádek v obci.

Během celého školního roku se dětem
snažíme nabídnout co nejpestřejší program. Hned v září se děti tradičně těší na
Sportovní školičku. Na závěr sedmi lekcí
dostávají všechny děti zasloužené medaile.
Od Halloweenu, který slavíme společně
se ZŠ, už je to jen kousek k Vánocům, ale
ještě před nimi nás ve školce navštíví čert,
Mikuláš a anděl. Rok se pomalu blíží ke svému závěru a s tím přichází i to nejkrásnější
období – předvánoční a vánoční čas. Každý
rok si společně s rodiči vyrobíme dárečky
na vánočních dílnách.
V květnu slavíme „Den matek“. Děti
maminkám zatančí a zazpívají. Významnou červnovou událostí je každým rokem
slavnostní vyřazování nejstarších dětí z MŠ.
Toto oficiální loučení bývá opravdu dojemné.

Závěr
Za dobu trvání školy v Lipolticích prošlo
jejími lavicemi dle dostupných záznamů
přibližně 35 000 žáků, a to už je číslo. Naše
škola sice nevychovala žádnou proslulou
osobnost, ale poskytla základní vzdělávání
tisícům dětí mnoha generací, což je zásluha, kterou ji nikdo nikdy nemůže odepřít.
Za tím vším se skrývá zodpovědná a náročná práce všech učitelů, ředitelů, ale i všech
ostatních lidí spjatých s životem školy, počínaje vedením obce a rodiči žáků, školníky
a kuchařkami konče. Každého učitele totiž
vždy velmi potěší, když se do školy přijde
podívat bývalý absolvent se slovy: „Strávil
jsem tady krásné roky života. Moc se mi
tady líbilo.“ A já věřím, že tato slova budeme v budoucnu slýchat stále častěji.
Mgr. Vladimíra Nalezinková
Mgr. Tereza Kopová
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