
Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27, vážení žáci,
rád bych vás opět po roce informoval o novinkách a zajímavostech, které se okolo naší „vaší” školy budou v nadcházejícím školním 
roce dít.

Mgr. Jiří Sehnal

Co nám 
přinesou 
projekty 
k společnému 
vzdělávání?
Tak hlavně to bude personální 
posílení, které se přímo 
dotkne dětí, ale 
pedagogického sboru. 
Přibydou nám do týmu tři noví 
školní asistenti. K nim 
speciální pedagog na plný 
úvazek, psycholog na poloviční 
úvazek a v neposlední řadě 
koordinátor inkluze na 
poloviční úvazek, který bude 
mít na starosti veškerou 
spolupráci, komunikaci a 
koordinaci práce se žáky se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami či s žáky nadanými.
Druhou velkou oblastí bude 
„balík“ peněz na různé kurzy, 
školení, stáže a jiné vzdělávací 
aktivity jak pro nové 
zaměstnance, tak pro stávající 
pedagogy. Z nejzajímavějších 
vybírám kurzy Kritického 
myšlení, Feuersteinova 
instrumentálního 
obohacování, Logopedické 
prevence, práce s ADHD a 
další. Na absolvování kurzů 
máme tři roky.
Díky projektům, které se nám 
ve spolupráci se Základní 
školou Svitavy Lačnov a CCV 
Pardubice podařilo účastnit, 
máme možnost nastavit 
podmínky pro naše žáky na 
úroveň vysokého standardu.

Nové tváře na školní nástěnce
Náš pedagogický sbor se značně rozrostl. Na přiložené to ještě nepoznáte, ale při bližším ohledání nástěnky 
s fotografiemi (naproti ředitelně) tam najdete hned osm nových tváří. Potěšujícím zjištěním je, že šest z celkového počtu 
zaměstnanců jsou muži. 

Letošní rok bude rokem zavedení tzv. společného vzdělávání. Přestože se 
část veřejnosti k tomuto trendu staví rezervovaně, tak věřím, že od 
začátku budou znát výhody toho, že ve Svitavách umíme „být o krok 
napřed“. Všechny školy pod vedením Základní školy Svitavy Lačnov 
se domluvili na společném projektu na zlepšení podmínek ve školách. 
Výsledný projekt uspěl a díky tomu se výrazně rozšíří řady o speciálního 
pedagoga, psychologa, koordinátora inkluze a asistenty. Nejvýraznější 
novinkou tedy bude vznik Školního poradenského pracoviště.

Další novinkou budou Třídnické hodiny. Na základě 
dobrých zkušeností z jiných progresivních škol 

zavádíme třídnické hodiny pro žáky 4. – 9. ročníku. 
Vždy půjde o první pondělní hodinu, která bude 

věnována vztahům ve třídě, potřebným organizačním 
úkonům a aktivitám, které vychází z podstaty třídnické 

práce. Tato hodina bude rozšiřující aktivitou a je 
součástí péče, kterou našim žákům věnujeme. Stejně 

jako různé formy kroužků, doučování či jiných 
podpůrných aktivit není ve své podstatě povinná. Chtěl 
bych Vás přesto požádat, abyste na tuto hodinu své děti 

posílali, protože věřím, že v celkovém pohledu jim bude 
tato hodina prospěšná. Nemluvě o tom, že třídnická 
hodina s částí třídy ztrácí na smyslu. Vytvořili jsme 

Třídnické hodiny na základě dobré zkušenosti z jiných 
škol, kde si také uvědomují, že škola nejsou jen 

vyučovací předměty a jejich učivo, ale hlavně lidé 
a prostor pro jejich všestranný rozvoj.

Kolem školy probíhal o prázdninách čilý pracovní 
ruch. Změnou, kterou nejvíce oceníte je 
pravděpodobně nový chodník. Při obnově byl kladen 
důraz hlavně na bezpečnost a bezbariérovost. Chodník 
byl taktéž rozšířen, aby zvyšoval komfort chodců.

Novinky ve škole



Výsledky ankety ohledně zákazu mobilů

Mnohokrát	děkuji	za	vysokou	účast.	Výsledky	jsou	takové,	že	86	%	z	vás	by	bylo	pro	
zavedenı	́zákazu	mobilnıćh	telefonů	
a	14	%	bylo	proti.	Vážıḿ	si	všech	Vašich	názorů,	
a	proto	jsem	se	rozhodl	respektovat	těch	14	%	
nesouhlasıć ıćh	respondentů	a	plošný	zákaz	
omezenı	́použıv́ánı	́mobilnıćh	telefonů	nezavádět.	
Protože	problematiku	netolismu	vnıḿ ám	jako	
budoucı	́hrozbu,	budu	hledat	jiné	cesty.

Server a nové školní emaily

V létě se ve škole vyměnila část počítačové 
sítě a server, který zajišťuje přenos dat. 
Díky tomu a školením přejde systém učitel-
ských emailů pod novou doménu tgm-svitavy.cz. 
Seznam zaměstnanců a jejich emailových 
schránek naleznete na webu školy v sekci 
kontakty. Aktualizujte si, prosím, u učitelů, se 
kterými po emailu komunikujete nové emailové 
adresy. Děkuji.

Otevřený dvůr
Těmi jinými cestami může být již oznámený záměr otevřít školní dvůr o 
velkých přestávkách. 
Podařilo se nám dostat do projektu společnosti ČEZ. Náš projekt Otevřený 
dvůr byl zařazen mezi aktivity podpořitelné z jejich kampaně „Pomáhej 
pohybem“. 
Každý, kdo si v naší republice stáhne aplikaci se zkratkou 
EPP může získávat body za to, že sportuje. Body potom přidě-
luje jednomu ze čtyř projektů. Již v srpnu se dostal do na-
bídky i náš projekt a byl tak rychle naplněn podporou, že 
jsem o tom nestihl ani informovat naše žáky. Ve výsledku jsme získali 80 
000 Kč, které pomohou vytvořit ze dvora příjemné místo pomocí laviček anebo 
obřích květináčů. Pokud si stáhnete aplikaci EPP a budete s ní sportovat, 
můžete i Vy podpořit některý ze zajímavých projektů, které se v ní sešly.

ŠPP
Od 1. září vzniká v prostorách školy Školní poradenské pracoviště 
(dále jen ŠPP). Vedoucím ŠPP bude výchovná poradkyně 
PaedDr. Vlasta Kosková, která bude koordinovat tým lidí 
složených ze speciální pedagožky Bc. Kamily Rybinová, 
psycholožky Mgr. Anny Čermákové, koordinátorky inkluze Mgr. 
Venduly Jiskrové a metodičky prevence Mgr. Boženy 
Hendrychové. Cílem existence ŠPP je pomáhat nejen žákům 
selhávajícím či nadaným, ale v podstatě všem, pro které bude 
pomoc užitečná, tedy i učitelům a rodičům. 
ŠPP bude sídlit ve 2. patře vedle učebny FIE. S paní 
psycholožkou a speciální pedagožkou budete mít možnost se 
seznámit na některých společných rodičovských schůzkách, kam 
se vám přijdou představit.

Omezení provozu před školou
Dle nejaktuálnějších informací by dopravní omezení 
před naší školou způsobené kopáním kanalizace a 
úpravou chodníku mělo trvat maximálně do poloviny 
září. 
Přestože není omezení způsobené námi, tak se za 
něj omlouváme.

Žák školy 2015/2016
V loňském roce byla vybrána 
pedagogickým sborem za žáka roku 
Sarah Sleamanová. Zdůvodnění návrhu 
na udělení ocenění si dovoluji připojit 
níže. 
Sarah je milá a přátelská dívka, v 
kolektivu patří k vůdčím osobnostem. V 
průběhu celé dosavadní školní 
docházky prospívala vždy s 
vyznamenáním, pečlivě si plnila své 
školní povinnosti a svou aktivitou 
značně přesáhla jejich běžný rámec. 
Reprezentovala školu v recitačních 
soutěžích či v matematické olympiádě. 
Díky své spolehlivosti se velice 
osvědčila v redakčním kroužku při 
tvorbě školních novin. Soustavně 
fungovala jako opora třídní učitelky, 
opakovaně se účastnila akcí jako např. 
vystoupení ke Dni dětí, pravidelně 
pomáhala při výzdobě školy či při 
sběru papíru, podílela se na organizaci 
programů pro mladší žáky. Mezi její 
koníčky patří hudba a divadlo. 
Absolvovala ZUŠ ve hře na klavír, 
věnovala se břišním tancům, je 
dlouholetým členem svitavské 
Dramatické školičky. Sarah je 
přemýšlivá dívka, která neváhá hlasitě, 
ale zároveň slušně vyslovit svůj názor a 
podložit jej jasnými argumenty. V 
průběhu let je na ní znát velký pokrok, 
neboť je schopná sebekriticky posoudit 
své slabší stránky a cílevědomě na sobě 
pracovat. Ke svým úspěchům může 
připočíst i fakt, že byla přijata na 
Gymnázium ve Svitavách. Má velký 
potenciál stát se jeho příkladnou 
studentkou.

Zajímavosti
- Škola startuje s 295 žáky celkem ve dvanácti třídách. Vzhledem k vizím MŠMT, které by rádo snížilo aktuální 

počty ve třídě to asi bude historické maximum v rámci tohoto století. V minulém století měla škola i 600 žáků, když 
ve třídách sedělo 40 žáků a učilo se na dopolední a odpolední směnu. Ale to je snad stav, který se nikdy nevrátí.

- V letošním školním roce bude hned několik prodloužených víkendů. Může za to milý fakt, že 1. a 8. května 
vychází na pondělky. V plánem na školní rok je i ředitelské volno na 18. listopadu, čímž vznikne víkend 
prodloužený hned o dva dny (čtvrtek 17. 11. je svátek).

Novinky z družinky
Personální obsazení školní družiny prošlo 
jedinou změnou. Ve čtvrtém oddělení se nově 
budou žáci potkávat s Bc. Radkou Bočkovou, 
která si pro „své“ děti připravila mnoho 
zajímavých her, úkolů a aktivit. Paní Hana 
Burianová bude nově posilou pedagogického 
týmu na náměstí Míru, kam jí přeji mnoho 
zdaru a příjemných pracovních chvil.
I do družiny se projeví vliv projektů, kterých 
se škola v rámci dotačních výzev k inkluzi 
účastní. Všechna čtyři oddělení budou nově 
„zabezpečena“ nejen paní vychovatelkou, ale 
i asistentkou. Asistentská péče bude 
podporou nejen k paní vychovatelce a jejím 
aktivitám s dětmi, ale bude i vyhrazen 
konkrétní čas, kdy paní asistentka bude 
pomáhat vybraným žákům s přípravou na 
další den.

FIE  inspiruje
V loňském roce jste se většina z vás poprvé dozvěděla o metodě zvané Feuersteinovo 
instrumentální obohacování. Byli jsme tenkrát první školou, která začala metodu 
používat v celých populačních ročnících, navíc pravidelně v předmětu po této metodě 
pojmenovaném. Během roku bylo uspořádáno několik inspirativních setkání pro zájemce 
z jiných českých škol, kde se snaží zavádět FIE do výuky. Nás těší, že ke svému 
rozhodnutí dospěli i díky dobré zkušenosti našich žáků a našich lektorů.

Vzdělávání vašich dětí je naše společná věc.
Příjemný školní rok všem přeje Jiří Sehnal,

redaktor Myšárníku speciál a ředitel školy, která myslí na budoucnost již dnes.

Tuto klasickou hádanku Vám pokládám 
pro odlehčení. Jedním z rozdílů mezi 
fotografiemi jsou dva dny. Ty hlavní rozdíly 
se týkají chodníku. Variant správných 
odpovědí je hned několik. Ty, které jsem 
upřednostnil já, naleznete vlevo.

Najdi pět rozdílů

Návrh možné odpovědi: větší šířka, zvýšená bezpečnost u trafiky,
čistota, bezbariérovost nejen do jídelnou a plynulost přechodu k ZUŠce.


