
 
Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27,  
i v letošním začátku školního roku jsem se rozhodl podporovat Váš zájem o školu a zároveň  naplňovat myšlenku 
politiky Otevřené školy a seznámit Vás se zajímavými a podnětnými informacemi a novinkami pro letošní školní 
rok. 
 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultní škola 
Od září 2015 dojde k prohloubení součinnosti s Univerzitou Hradec Králové, jejíž fakultní 
školou se staneme. Škola tím posílí spolupráci v oblasti sdílení zkušeností ve vzdělávání, 
moderních přístupech a v neposlední řadě též v oblasti grantů. 

  
 

 

 

N o v á   e n e r g i e 
 
Tento článek vás bude informovat o nových tvářích, které budou vaše děti ve škole 
potkávat. 
Vezmeme to netradičně podle velikosti. Matematiku, fyziku, finanční gramotnost, ale třeba 
také facebook či kroužek podporující mediální výchovu bude mít ve svých opratích Mgr. Petr 
Ducháč. Paní vychovatelka Mgr. Marcela Slaninová bude hrami a aktivitami obhospodařovat 
čtvrté oddělení školní družiny. Potkat se s ní můžete i ve výtvarném kroužku nebo v 1. B, kde 
bude asistentkou paní učitelky Petry Škeříkové. Pozice školního trenéra (bude mít na starost 
pohybové hry a podporu školní reprezentace) a asistentství v 7. třídě čeká na Bc. Filipa 
Pekníka. Usměvavou tvář Bc. Kamily Rybinové budete moci vídávat v okolí třídy 1. A. 
 

Facebook ožil 
Pokud jste naši přátelé na facebooku, tak jste již 
zaznamenali, že během prázdnin ožil novými 
aktivitami (jako např. ta s nápisem IQ TEST nad 
fotografií sboru). Tyto aktivity má na svědomí nový 
pan učitel Ducháč. Pro toho, kdo by chtěl zjistit, co 
je na „fb“ tak živého tedy podsouvám, že jméno 
našich stránek na facebooku je shodné s oficiálním 
názvem školy (Základní škola Svitavy, T. G. 
Masaryka 27). 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

Zahraniční vzdělávání 
 České školy dostaly možnost 
podpořit vlastní jazykové vzdělávání 
novými zkušenostmi. V projektu, který 
je obecně v médiích nazýván Výzvou č. 
56, se podařilo dostat peníze na pět 
čtrnáctidenních jazykových pobytů pro 
učitele, šest týdenních zahraničních 
stáží a dvoje čtenářské dílny. Kromě 
této podpory učitelského sboru a 
jejich sebevzdělávání je pamatováno i 
na žáky. Dvacítka vybraných žáků se 
bude moci zúčastnit šestidenního 
zájezdu do Londýna. Kromě návštěvy 
anglických reálií je čeká i devět hodin 
výuky anglického jazyka.  
 I proto bude letošní podzim 
trochu hektičtější než obvykle. Za 
téměř milionou podporu (960 000,-) 
MŠMT a našemu grantovému týmu 
děkujeme. 
 
 

S d r u ž e n í  
Sdružení přátel školy je (správněji bych měl psát bylo) tu proto, aby spravovalo peníze, které 
pomáhají na různých místech ve škole. Jde o peníze z daru sponzorů a přátel školy, nebo též ze 
sběrových akcí.  
Sdružení se muselo se změnou zákona stát zapsaným spolkem a tento jeho přechod s sebou 
přinese nové volby do toho spolku. Volby proběhnou během rodičovských schůzek 9. listopadu. 
Pokud uvažujete, že byste se chtěli spolupodílet na chodu důležité a školu podporující organizace, 
kontaktujte „svého“ třídního učitele.  
Nebojte se být aktivní a spolupodílejte se na chodu školy. 

 

 

Co nového ve škole? 
 

Tento článek by mohl být velmi dlouhý, ale budu se snažit být stručný. 
Podařilo se (již podruhé za poslední tři roky !!!) navýšit kapacitu školní 
družiny. Díky tomu najdete v prvním patře nejen třetí, ale už i čtvrté 
oddělení školní družiny. 

     
 

V patře druhém, v místech, kde býval školnický byt, je aktuálně zřízena 
učebna FIE. Určitě se nechejte do ní pozvat. Věřím, že se vám bude líbit. 
Je dokončeno technické zázemí notebookové učebny (přízemí). Ve vybraných 
třídách je vymalováno, je vylepšeno osvětlení, hotová revize elektřiny, na 
stěně u dvora a od jídelny máme nová okna a finišuje se fasáda. Vizuálně se 
oživila též jídelna zevnitř. Ještěže ty prázdniny trvají jen dva měsíce, 
snadno by se z ředitele stal stavbyvedoucí.  

 
 

Zajímavosti 
 

V rámci Výzvy č. 56 navštíví naši kantoři 
Velkou Británii, Maltu, Finsko, Slovensko 

a Irsko. 
*** 

„Feuerstein“ znamená německy 
pazourek. 

*** 
Na nástěnce s fotografiemi je 27 

usměvavých tváří. 
*** 

V našem pedagogickém sboru se 
vyskytují dvě paní učitelky Báčovy, dvě 
paní učitelky Škeříkovy a dvě kolegyně 

nesoucí jméno Kučerová. Pouze 
v jednom případě jde o příbuznost. 

*** 

Vánoce jsou již za 114 dní.  

Setkání v červnu 
V příjemné červnové odpoledne potkal jsem se 

v Langerově vile s žačkou deváté třídy Eliškou 
Hanzlovou. A nešlo o setkání náhodné, protože ten 
den pozval pan starosta na radnici všechny nejlepší 
žáky a studenty ze svitavských škol. Věřím, že Eliška 

bude naši školu příkladně reprezentovat i ve svém 
novém působišti – na svitavském gymnáziu.  

Právě s Eliškou, jako zástupcem školního parlamentu 
jsem konzultoval výběr barev a motivů pro letošní 

žákovské knížky a školní diáře. Oba společně 
doufáme, že se budou líbit. 

Podporujeme volnočasovou angličtinu 
Když čtete odpovědi různých osobností z oblastí vzdělávání na otázku, co je potřeba více 
podporovat, tak zjistíte, že odpovědi jsou sice velmi různé až protichůdné, ale vždy v nich je 
zmíněna podpora angličtiny. 
Podporujeme Cambridgské kurzy, které jsou pro zájemce realizovány přímo u nás ve škole. Jde 
o výuku anglického jazyka pro děti, které chtějí umět více, než jim nabízí školní výuka. 
Od letošního září zavádíme též volnočasovou aktivitu, která ponese název Zábavná angličtina, a 
bude cílit na žáky, kteří nejsou premianti v angličtině, ale chtěli by mít lepší výsledky. Paní 
učitelka Vendula Jiskrová bude využívat zábavných metod (videolekce a videa, zajímavosti, 
aktuality, konverzace netradičně aj.). Když to pojmenuji zcela upřímně, tak jejím cílem bude 
podpora jazykového vzdělávání u průměrných a horších žáků. Věříme, že jejich získaná 
motivace ze Zábavné angličtiny se pozitivně odrazí ve vztahu k anglickému jazyku na všech 
úrovních, ve kterých dnešní mládež tento, dnes ne až tak cizí jazyk, potkává. 
Termíny budou pro 6. a 7. třídu v pondělí od 14.20, pro 8. a 9. třídu ve čtvrtek od 14.20. 
Poplatek za veškeré materiály a péči lektora je stanoven na symbolických 250 Kč za půl roku. 

 

 

 
 

Jeden z obrázků na facebooku se ptá, jaké číslo 

je asi napsané pod parkujícím autem. 


