Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27, vážení žáci,
tak jako již tradičně bych rád využil prvních zářijových dnů k tomu, abych Vás informoval o novinkách a plánech, které nás
čekají v roce 2019/2020. Školní vzdělávací program se snažíme vybrušovat tak, aby odpovídal naší neustále se měnící společnosti.
Mgr. Jiří Sehnal

Nová jména v našem týmu

Rodičovské schůzky nově

V letošním roce, v porovnání s lety předchozími, došlo
k minimální obměně našeho týmu. Mezi asistentkami
přibyla posila v podobě Markéty Houserové, která bude
působit v VI. A. Své zkušenosti z Velké Británie, Kanady
a Nového Zélandu bude v hodinách Anglického jazyka
a Konverzace v anglickém jazyce úročit Pavlína Hörlová.
A nakonec výpomoc v hodinách hudební výchovy v šestém
ročníku přislíbil, v základní umělecké škole působící pan
učitel, Lukáš Moravec.

Rozhodli jsme se pro termínovou revizi rodičovských schůzek. Rádi
bychom našim žákům poskytli dostatek času pro vylepšování
prospěchu, proto konzultační schůzky proběhnou v dostatečném
předs hu před uzavíráním známek. V 1. polole budou schůzky 2.
a 3. prosince, v 2. polole 4. a 5. května vždy v čase od 14.00
do 17.00. Konkrétní čas si budete mít možnost, tak jak doposud,
rezervovat u svého třídního učitele. Na každého žáka bude
rezervováno 10 minut. Pokud bude třeba schůzka delší, je možné si
ji domluvit individuálně.
Společné rodičovské schůzky (např. k lyžařskému kurzu) budou
řešeny dle uvážení třídního učitele v termínech k tomu vhodných.
Pokud se budete potřebovat sejít s kterýmkoliv učitelem, využijte
možnost domluvit si schůzky přes telefon (do sborovny) nebo přes
emailovou adresu, která je uveřejněna ve formátu
jmeno.prijmeni@tgm-svitavy.cz.

Vize 30 – první kroky
Práce na dlouhodobé koncepci školy
přináší první ovoce. Od roku 2018 se
v e d e n í š ko l y s p o l e č n ě s e s v ý m
pedagogickým týmem snaží najít těžiště
rozvoje školy do budoucna. Cílem je
koncepce školy, která by nebyla závislá na
jednotlivci, zpravidla řediteli, jak tomu
obvykle bývá, ale koncepce, která bude
dlouhodobým plánem, kam
v rozbouřených vodách českého školství
posádka lodi Myšárna putuje. Pracovní
název koncepce je V I Z E 30
a v nadcházejícím roce z ní budou pilotně
testovány dvě významné oblas . Jde
o podporu výuky cizích jazyků a podporu
nadaných.

ŠPP v novém složení
Tým školního poradenského pracoviště se dočká dvou změn.
Na pozici speciálního pedagoga vystřídá Kamilu Rybinovou
Ivona Šedá. Jejím teritoriem bude první stupeň.
Spolupracovat bude se speciální pedagožkou Vendulou
Jiskrovou, která si vezme na starost péči o žáky
druhostupňové, a s Vlastou Holickou Koskovou, která je
vedoucím našeho ŠPP. Střídání nastane i u funkce metodika
prevence, kterého od tohoto školního roku bude zastávat
Lucie Ziembová.

Nové ﬁnancování regionálního školství
nám dává možnost posílit pedagogický
tým o jednoho učitele. Po důkladném
uvážení jsme se rozhodli přibrat do našeho
týmu učitele Anglického jazyka. Rádi
bychom totiž na druhém stupni snížili
počty dětí v hodinách anglického jazyka
tak, aby mohla výuka být ještě
individuálnější. Naším cílem je dostat se
na počet 10 – 12 žáků v jednotce.
Zásadnější úpravou je vznik nového
předmětu Konverzace v anglickém jazyce,
který vytvoří další prostor určený pro
komunikaci a rozvoj cizího jazyka. V tomto
předmětu předpokládáme pravidelnou
účast rodilých mluvčích nebo skvěle
jazykově vybavených spolupracovníků.
Z technických důvodů (změny v ŠVP)
bude tato novinka pilotně testována v
šestém a sedmém ročníku. Do budoucna
se předpokládá její využití na druhém
stupni.

ŘV

Finanční gramotnost moderně
Naše škola uzavřela dohodu o spolupráci na inovativním vzdělávacím
programu Abeceda peněz. Tento program je určen pro žáky 4. ročníku
a bude je seznamovat se složitým světem peněz pomocí hry. Všechny
aktivity budou probíhat nikoliv ﬁktivně, ale reálně. Na závěr projektu
proběhne jarmark, který rozhodne o tom, zda podnikatelský záměr dětí
uspěl a kolik peněz se jim podařilo vydělat. Sám jsem zvědavý, do čeho
budou chtít žáci vydělané prostředky investovat. Zda to bude nějaký
netradiční výlet nebo dobrý skutek anebo jiná aktivita, do které budou
chtít výsledek společného úsilí investovat.

Podpora cizích jazyků

Změny ve školním vzdělávacím plánu
Po čase doznal úprav náš Školní vzdělávací program.
Školská rada schválila dne 28. srpna program nový.
Vznik nového vyučovacího předmětu Konverzace
v anglickém jazyce si vyžádal zrušení Ekologické
výchovy, Finanční gramotnos a disponibilní hodiny
Tělesné výchovy v 6. a 7. ročníku. Ekologická výchova
bude zpět součás výuky přírodovědných předmětů.
Finanční gramotnost bude akcentována
v Matema ce a ve speciálním programu ve Výchově
k občanství. V programu jsou též zakotveny principy
částečné diferenciace, podpora nadaných a drobné
úpravy v časovém umístění učiva v některých
předmětech.

Když se podíváte na školní stránky do
sekce Školní rok, tak zjis te, na který
den v týdnu připadají jednotlivé dny
státních svátků a prázdnin. V ročním
p ře d s h u ta m ta ké n a j d ete
informaci chystaném ředitelském
volnu. V příš m roce to ž plánujeme
využít letní prázdniny k obměně
oken, což bude technicky náročná
operace. Vzhledem k tomu, že
období školního vyučování připadá
na úterý, rozhodlo se vedení školy
udělit na dny 29. a 30. června 2020
ř e d i t e l s k é v o l n o . Vz h l e d e m
k předpokladu, že stavební práce
započnou již v měsíci červnu,
považujeme za dobré dát rodičům i
žákům vědět, že vysvědčení bude
v letošním školním roce vydáno již
26. června. Jak se děje při všech
ředitelských volnech, tak i v tyto dny
pla , že pokud byste potřebovali
v období školního vyučování, aby váš
syn nebo dcera byli ve škole, tak
školní družina bude pro zájemce
v provozu.

Edulienka
V minulém roce byla naše škola přizvána
ke spolupráci s bratislavským sdružením
domácích vzdělavatelů Edulienka.
Vzhledem k vysoké kvalitě pedagogů,
vedení společnosti a jejich vzdělávacímu
programu jsme se rozhodli s Edulienkou
spolupracovat a pomoci jim tam, kde
české školství na rozdíl od toho
slovenského (jinak velmi reformního,
někdy až překotně) má vytvořeny cesty
alternativního vzdělávání. Spolupráce je
domluvena oboustranně výhodně. Tým
pedagogů z komise přírodovědných
předmětů aktuálně řeší možnosti
zeměpisné exkurze, kde by Bratislava
byla jedním z cílů. Zadáním, které se řeší,
je, aby exkurze byla cenově dostupná,
ge ogra fi ck y z a j í m av á , p o u č n á
a smysluplná. Vzhledem k tomu, že
Edulienka sídlí v historickém centru,
máme přislíbenu nejen
možnost ubytování
(zdarma), ale též
uskutečnění originální prohlídky
vedené přímo žáky
z Edulienky.

Nebojte se nás podpořit
Potkali jste zajímavou osobu a mohli
byste ji „dostat“ na přednášku do
školy? Máte Vy osobně netradiční
zkušenost (cestování, práce a kariéra,
osobnostní rozvoj) a jste ochotní se o ní
podělit ve vyučování se žáky naší
školy. Nebo by bylo možné díky vám
sehnat nějaký zbytkový materiál
(papíry, ruličky, dřívka aj.), který by šel
použít k tvořivé práci. Nebojte se nám
pomoci. Rádi využijeme jakoukoliv
invenci od rodičů. Naším společným
cílem je rozvoj dětí.

Koumáci

Pilotní ověření bude čekat v letošním roce
i program, který jsme familiárně nazvali
Koumák. Bude zaměřen na podporu
nadaných a nadstandardně šikovných žáků
ze čtvrtého a pátého ročníku. Vytipovaní
nebo poradnou doporučení žáci budou mít
možnost hlubšího vzdělání v oblasti
matematiky a přírodních věd. Program
Koumák bude rozvíjet pan učitel Pavel
Dokoupil a na základě jeho zkušenosti
budeme řešit další využití rozšiřujících
aktivit pro naše žáky.

Opět originální ŽK a diáře

Co to je FAKESCAPE?
Jde o školní únikovou hru, jejímž tématem jsou tzv. fake news. Tyto lživé
zprávy jsou dle mnoha odborníků největším nepřítelem demokracie
a vyznat se v nich je dovednost, která se v životě mnohokrát vyplatí.
Proto budou mít naši žáci druhého stupně v prvním a druhém týdnu
možnost absolvovat program, jehož název je složen z anglických slov
„fake“ (falešný) a „escape“ (uniknout). Cílem je, aby se našim žákům
pomocí FAKESCAPE programu dařilo falešným zprávám unikat co
nejlépe. Díky tomu, že půjde o pilotní testování nové verze programu
pro žáky základních školu, bude program pro celý druhý stupeň zdarma.

Designových prací na diářích se letos ujaly žačky
bývalé deváté třídy Nikola Kišacová a Michaela
Petrová. Ve spolupráci s vrchním školním graﬁkem
navrhly pro žákovské knížky fotomo v hvězdné
mlhoviny. Snad proto, aby každý žák mohl díky své
žákovské knížce „být za hvězdu“. Diáře obsahují
tex lní mo v, který má evokovat originální látkové
obaly na knihy. Za mco žáci prvního stupně mají
mo v fantazijních zvířat v červenomodré kombinaci,
tak druhostupňáky jistě zaujme mo v sešitých
kousků riﬂoviny. Původně měly být diáře obaleny
sametovou látkou jako hold sametové revoluci.
Výsledek však nevypadal dle představ autorů a proto
byl nakonec zvolen složitější mo v. Tex lní mo v se
letos objeví i na učitelských diářích. Autorkám za
jejich čas a invenci děkuji. Věřím, že zkušenost s
užitou uměleckou tvorbou jim bude na jejich školách
užitečná.

Zvýšená porodnost

Nejlepší žákyně ví, kam vedou její kroky
„Jdi si za svým snem!“, to jsou slova Klárky Peňázové, dívky, která se od
útlého věku věnuje skautingu, má ráda přírodu, zvířata a jejím cílem je
stát se veterinárním lékařem. Po celou dobu školní docházky dosahuje
výborných studijních výsledků a je velkým vzorem pro své spolužáky.
Již od třetí třídy se pravidelně účastní přírodovědných soutěží,
v sedmém, osmém a devátém ročníku získala 1. místo v okresní
přírodovědné čtyřkolové soutěži pořádané Střediskem volného času
Tramtáryje. Tento školní rok se také úspěšně zúčastnila krajského kola
soutěže „Hledáme mladého chemika“ v Pardubicích.
Klárka je velkou oporou třídního kolektivu
a třídní učitelky, aktivně se zapojuje do
organizování celoškolních akcí, patřila
mezi nejdůležitější iniciátory soutěží pro
1. stupeň v rámci oslav Dne dětí. Je
spolehlivá, ochotná, oblíbená nejen
u svých učitelů, ale i u všech, kteří ji blíže
poznali. Díky svým povahovým
vlastnostem, zodpovědnému chování
a schopnosti pomáhat druhým je právem
považována za nejlepšího žáka naší školy.
Ocenění z rukou pana starosty převzala
21. června v obřadní síni Langrovy vily.

Digitální vzdělávání

V začátku letošního roku se podařilo dotáhnout
k realizaci hned dva projekty, které podporují digitální
vzdělávání. Z prvního se podařilo zakoupit sadu 20tabletů, které jsou již nachystány pro vzdělávací práci.
Druhý projekt je určen na vzdělávání pedagogů v oblas
digitálních kompetencí a díky němu získáme i více než
čtvrt milionu korun na upgrade počítačového vybavení
školy.

Nejsem sice pamětník, ale i tak
mám pocit, že se nikdy v minulos
během jednoho školního roku
ve sborovně tolikrát neslavilo něčí
narození. My jsme vítali celkem
sedm nových dě ček. V září
porodila Petra Šimáková (vy si ji
pamatuje pod dívčím jménem jako
Petru Škeříkovou) dceru Ninu,
v prosinci porodila naše paní
ekonomka Lenka Šmídová syna
Mar na, v lednu se Daně
Matejskové narodil syn Richard
a v březnu Lucka Kynclová přivedla
na svět syna Tomáše. Plodný rok
vyvrcholil v červnu, kdy Radka
Báčová (rozená Dosedělová)
poprvé uviděla úsměv své dcery
Aničky a na speciální pedagožku
Kamilu Rybinovou se poprvé usmál
syn Janek.

Novinky ve školní družině
První novinkou je záměr rozšířit čas, kdy je nabízena
školní družina. Nově bude končit školní družina
v 17.00. V pondělí a ve středy bude školní družina
v případě potřeby otevřena až do 17. 15. V minulém
školním roce se zvedl zájem o družinu v ranním čase.
Tato služba je otevřena od 6. 00 a nově budou otevřeny
pro nejexponovanější čas (7. 00 – 7. 40) hned dvě
oddělení školní družiny. Nově vzroste poplatek
za školní družinu. Měsíčně bude poplatek za družinu
200 Kč, jednorázový příspěvek na hračky bude 250
Kč. Díky tomu budeme moci rychleji investovat do
obnovy a vylepšení prostředí školních družin.

Čísla
- Ve školním roce 2019/2020 bude na naši školu zapsán rekordní počet dětí
Od 1. 9. 2019 to bude přesně 318 žáků, z toho na prvním stupni 184, na druhém
stupni 134.
- Náš tým bude tvořit 39 pedagogických zaměstnanců. Z toho 10 asistentů
pedagoga, 25 učitelů, 3 vychovatelky a 1 speciální pedagog. O chod školy
po stránce technické, ekonomické a hygienické se bude starat
6 nepedagogických zaměstnanců.
- Podíl chlapců a dívek je 58 ku 42 ve prospěch dívek.
- Od 1. 9. startujeme dva nové projekty jejichž dotace je 1 341 340 Kč
a 335 200 Kč.

Vzdělávání vašich dětí je naše společná věc.
Příjemný školní rok všem přeje Jiří Sehnal,
redaktor Myšárníku speciál a ředitel školy, která se snaží vzdělávat pro budoucnost.

