
 

ŠAFRÁNKOVA   ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   

A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA   

NALŽOVSKÉ   HORY 
příspěvková  organizace 

 
6. ledna 2017 uplyne 20 let, kdy jsme otevřeli v Nalžovských Horách „Školu postavenou na 

více než sto let“. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 6.1.1997 za přítomnosti mnoha 

hostů. Mezi nimi tehdy byl i biskup českobudějovické diecéze Antonín Liška, který škole 

požehnal právě v den, kdy duchovní dle tradice chodívají žehnat domy. 

        Potřeba vzdělávat a být vzděláván je velmi stará, učitelé měli, mají a budou mít  

ve společnosti vždy své místo. Mezi ně patřil i učitel Petr Šafránek, který učil Karla 

Klostermanna v Nalžovských Horách v letech 1855 – 1857. Patřil mezi významné osobnosti 

své doby. V roce 1997 základní škola v Nalžovských Horách obdržela jméno Šafránkova 

základní škola právě na památku tohoto učitele.  

     Cílem nás všech je vzdělávat a vychovávat děti v podmětném, sociálně bezpečném 

prostředí dle jejich individuálních potřeb. Snažíme se dětem nejen dávat vědomosti, ale 

vychováváme je, učíme je moudrosti, čestnosti, pravdivosti, poctivosti, vzájemné lásce. 

Chceme-li něco změnit, potom si musíme nastavit správné životní hodnoty. Ty se vytvářejí na 

dvou místech – ve škole a v rodině, „doma“.  Právě „Pohledy z nebe“ Václava Saláka nám 

přibližují náš domov, náš region, místa, která dobře známe.  

     Už Jan Amos Komenský říkal: „ Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho 

občané.“ 

     S novými generacemi se nahlížení na svět pozměňuje, ale mnohé z toho, co zažíváme nyní, 

můžeme nalézat již v minulosti. Stále se něco mezi dneškem a minulostí opakuje. Nás zajímá, 

jaké předpoklady z toho vyústí do budoucnosti. My dospělí bychom se mohli více učit i od 

dětí, které mají v sobě hodně citu, myslí na ty druhé, občas nás přinutí ohlédnout se, ukazují 

nám tu správnou cestu. 

    Děkujeme za podporu, za spolupráci: zřizovateli školy – Městu Nalžovské Hory, rodičům, 

přátelům, partnerům, pracovníkům školy. „Chceme být školou otevřenou.“  

 

 

 

S úctou k Vám všem  

                                                  

Mgr. Božena Kodýtková, 

 

ředitelka Šafránkovy základní školy a mateřské školy v Nalžovských Horách 

                  

 



        

                

ŠAFRÁNKOVA   ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA 

NALŽOVSKÉ   HORY, příspěvková  organizace 

 

Pozvánka na oslavu 

20. výročí otevření školy, 
která se bude konat 

v pátek  6. 1. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin 

 

Program: 

14.00 – 15.00 - volná prohlídka školy, výstava prací žáků 

                       - kavárnička s živou hudbou a s malým občerstvením 

                       - prodejní výstava výrobků žáků 

15.00 – 16.00 - kulturní pásmo žáků školy  - ve školní jídelně ZŠ 

16.00 – 17.00 -  dokončení volné prohlídky školy 

  

Ke vstupu do školy prosíme použijte severní vchod.  
 

  

„Ať zvony zvoní a srdce plesají, 
 
  nechť svíce hoří a číše cinkají. 
 
  Ať šťastný je každý krok, 
 
  přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok !“ 

 
 
 

Dovolte, abychom Vám do nového roku 2017 popřáli vše nej...., hodně štěstí, 

zdraví, klidu, pohody a spokojenosti. Děkujeme za Vaši přízeň. Již teď se těšíme 

na další spolupráci. 

S velkou úctou k Vám  za všechny zaměstnance školy přeje                                                                     

                                                                Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy 


