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tento list papíru vznikl pro snadnější a pestřejší komunikaci o životě školy. Najdete v něm témata, která jsou pro nás 
při zahájení školního roku důležitá. Lidé se mne ptají, co mají letos očekávat. Neznám odpověď na jejich otázku, ale 
vím, že jsme v minulých letech získali dobrou zkušenost, kterou se nebudeme bát využít ve prospěch Vašich dětí. 

                                                                            Příjemné čtení přeje
                                                                                                Mgr. Jiří Sehnal

Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27,

                              

Každý rok Vás informuji  
o nových posilách v našem týmu, 
ale letos tomu bude jinak. 
V letošním roce jsme nemuseli, 
a je to po devíti letech, co jsem ve 
vedení školy, poprvé, doplňovat 
poč ty  o  žádného  nového  
zaměstnance. Dovolím se tedy 
stručně představit kolegy, kteří 
posílili náš tým v druhém pololetí 
minulého školního roku. Jde 
o pana učitele Jaroslava Švihela, 
který učí matematiku, fyziku 
a informatiku. A také paní Andělu 
Buchtovou, která bude v tomto 
školním roce asistentkou ve třetí 
třídě.

Nové posily v našem 
týmu

Nový web „žije“ na adrese . Dostat se k němu můžete www.tgm-svitavy.cz
i z původní adresy www.zstgm.svitavy.cz. 

O půlnoci dne 1. září začíná nový školní rok a také přesně v tuto chvíli byl 
spuštěn náš nový školní web. Slibujeme si od něj vysokou přehlednost, 
moderní vzhled a účelné propojení na další důležitá místa v internetu, 
jakými jsou elektronická žákovská knížka, objednávání obědů nebo školní 
facebook. 

Nový web
Stává se to již rutinou, ale přesto je důležité o tom informovat. V září 
budou naši žáci ve třech vlnách (1., 6. a 9. 9.) testováni. Ve třídách budou 
moci „fungovat“ bez roušky či respirátoru. Ve společných prostorách 
a při čekání na jídlo v jídelně bude třeba roušky používat. Sportovat 
a zpívat bude možné pro všechny otestované. V případě, že rodiče 
budou požadovat, aby jejich dítě testováno nebylo, pak budou muset 
mít ve škole roušku stále nasazenou a zároveň budou mít omezení 
sportování ve vnitřních prostorách a na zpěv.
Předpokládáme, že tato opatření budou platit do chvíle, než se úvodní 
testovací vlny vyhodnotí. Jaká opatření budou následovat zatím nevíme, 
ale budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Aktuální hygienická opatření

Není delta jako delta

V podzimních dnech bude děsit hygienické stanice varianta Covidu – 19, která dostala označení Delta. Jdeme s dobou, a tak jsme rozšířili technickou nabídku naší školy pro potřeby předmětu Informatika. Vedle různých robotů a programo-vatelných stavebnic jsme zakoupili i profesionální 3D tiskárnu řady Delta. Konkrétně jde o Delt IQ 2 a již v této chvíli se na ní tisknou nové pomůcky do různých předmětů. 

Máme nové ŠVP
Školní vzdělávací program je nejdůležitější dokument školy. 
Píše se v něm, co všechno na žáky čeká v rámci učiva 
a výstupů, vše je pečlivě roztříděné podle vyučovacích 
předmětů a ročníků. Dokument aktualizujeme z důvodů 
nutnosti navýšení hodin Informatiky. Nově bude Informatika 
již od 4. třídy a měla by být hned šest ročníků po sobě. 
Zvýšená hodinová dotace se potkává s novým nastavením, 
které obsahuje programování, školní robotiku a všestranný 
rozvoj v používání informačních technologií. Pro potřeby 
tohoto předmětu jsme pořídili do výbavy školy nové roboty 
a programovatelné stavebnice v hodnotě cca 300 000 Kč. 
Kdyby Vás tento dokument zajímal, nové ŠVP bude ke 
zhlédnutí i na novém webu – jen pro zajímavost – má 292 
stran.

Hlavní novinkou roku bude elektronická ŽK

Zkušenost posledních dvou let nám přinesla potřebu okamžité 
informovanosti žáků i rodičů o hodnocení prospěchu a chování 
žáků v rámci školního roku. V dnešní den byste již měli mít ve svých 
e-mailových schránkách informace o tom, jak bude fungovat 
přihlašování do systému Edookit. Měli by tam být i videonávody 
pro případ, že se v takovém systému budete pohybovat poprvé. 
Nebojte, vše by mělo být jednoduché a intuitivní. Byli bychom 
moc rádi, aby nový systém komunikace byl pro všechny strany 
přínosný. Víme, že snadno nastanou počáteční obtíže, a proto 
bych Vás rád ještě jednou požádal o trpělivost a shovívavost. 
V případě potřeby podpory se nebojte obracet na svého třídního 
učitele.

Na milé setkání se těší Jiří Sehnal a tým pedagogů ZŠ TGM.

Vážení rodiče a přátelé školy,
rád bych Vás pozval na originální prohlídku nových vzdělávacích prostor ve škole. 
Proběhne v neděli 5. září v čase od 9.00 do 12.00. Ano, v tento čas je zrovna pouť, 
a právě proto očekáváme, že mnoho našich bývalých žáků bude ve Svitavách a 
třeba by mohli mít chuť využít možnosti nahlédnout do své „Alma mater“. Nabídka 
je určena všem, kteří chtějí vidět, co nového ve škole máme. 

programovatelný 
robot OZOBOT 
se vejde do dlaně

žáci při práci s programovatelnými robůtky

P



Vzdělávání Vašich dětí je naše společná věc.

Příjemný školní rok všem přeje Jiří Sehnal,

 redaktor Myšárníku speciál a ředitel školy, která myslí na budoucnost Vašich dětí.

Budete-li chtít nebo potřebovat, zastavte se za mnou.  Rád zodpovím Vaše dotazy týkající se informací ze života naší školy. Budu též rád za Vaše připomínky a podněty.

Fotoobrazy ve vestibulu

U příležitosti zahájení školního roku jsme se rozhodli využít 

krásný prostor našeho vestibulu k jedné neočekávané 

výstavě. Jde o originální třídní fotografie našich bývalých 

žáků, které jsme „v tichosti“ vytvářeli v minulých letech. 

Předpokládáme, že fotoobrazy potěší nejen naše současné 

žáky a pedagogy, ale i návštěvníky Dne otevřených dveří, kteří 

k nám v době poutě zavítají. Výstava je dočasná a je 

naplánována pouze na měsíc září.

Žákyní roku naší školy se za minulý rok stala 
žačka 9. ročníku Emma Andrlíková. Přestože 
měla možnost jít i na gymnázium, rozhodla se 
vyslyšet „vábení“ střední pedagogické školy 
v Litomyšli a své vzdělání bude dále rozvíjet 
tímto směrem. Text, který doprovázel Emmu 
při slavnostním předání u pana starosty, 
přidávám níže.
Emma Andrlíková patří mezi žáky, kteří 
dosahují vynikajících studijních výsledků. Tato 
dívka je nejenom chytrá, zvídavá a prahnoucí 
po dalším vzdělávání, ale podle slov svých 
spolužáků je to bytost s velkým srdcem 
a rozdala by se všemu živému. Je přesně ten 
typ studenta, kterého si přejí mít všichni 
učitelé ve své třídě. Znalostmi výrazně 
převyšuje své vrstevníky. Školu reprezentovala 
po celou dobu školní docházky v mnoha 
soutěž í ch  a  o lympiádách ,  ze jména  
přírodovědného charakteru. Je zodpovědná, 
laskavá, upřímná, vždy připravena podat 
pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Svými 
charakterovými vlastnostmi se stala 
příkladem pro své spolužáky a je právem 
považována za nejlepší žákyni naší školy.

Žákyně roku jde 
pedagogickým směrem

Líbí se Vám obal školního 
diáře? O jeho design se letos 
postaraly dvě žačky bývalé 
deváté třídy Gabriela Hauptová 
a Emma Andrlíková. Jejich 
záměrem bylo, aby mandala, 
která tvoří centrální motiv, byla 
vybarvitelná, čímž by poskytla 
žákům prostor pro kreativitu 
a originalitu. Motivy jsou 
nazvány Noc a Červánky 
a prohlédnout si je můžete 
na níže přiložené fotografii.

Školní diáře

nabídka žákům pestré 

Svačinky se vracejí

V loňském roce nebyly jídelnou nabízeny svačinky, 
protože tomu nenahrávala hygienická situace v zemi. 
Letos svačinky opět nabídneme. Můžete si je 
objednat od 6. září. Jejich cena zůstává 

možností zdravé 
a v rámci finančních 

17 Kč. Jejich smyslem je 

stravy.

   Cestu k novým učebnám bude vizuálně vylepšovat citát, který jsme 
se rozhodli do prostoru umístit hned ve čtyřech jazycích. Budeme 
přece u jazykové dílny, v níž si chceme se slovy hrát. 

Citát v ruštině

   Jsem zvědavý, kolik z Vás se pokusí rozluštit, co je tam azbukou 
napsáno, a kolik se raději zajde do školy podívat, jak to zní 
v němčině, angličtině či češtině.

O c h r á n c e

Česká televize připravila unikátní desetidílný 
cyklus, který vychází z případů, které otřásly českým 
školstvím. Dle úvodních projekcí, které proběhly pro 
pedagogy, půjde o silný zážitek, který bude nahlížet 
do škol a poodhalovat jejich dobré i stinné stránky. 
Určitě bych Vám jej doporučil, byť vím, že některé 
případy jsou velmi silné. Česká televize nachystala k 
seriálu i debatu s odborníky ze školství. Seriál 
začíná v neděli 5. září a jmenuje se Ochránce.

V letošních školním roce sloužil vestibul jako hlavní vchod do školy 
pro všechny žáky. Teď tam opět zavládne klid, protože jej budou 
užívat pouze rodiče a cizí návštěvníci. Žáci budou znovu vstupovat 
do školy bočním vchodem. Rozhodli jsme se dopřát našemu 
vestibulu velkou očistu. Odbornou firmou jsme nechali očistit 
schodiště a současně jsme tzv. „foyer“ zaplnili krásnou 
vzpomínkovou výstavou. Zároveň jsme nechali zrenovovat vstupní 
dveře a osadili je novou klikou. 

Věříme, že na spoustu věcí se dá připravit, ale někdy je třeba mít 
kliku. Tak proč ji nemít novou a krásnou.

Vestibul nově vyčištěný a zrenovovaný

OVOV – republikové 
finále

Máme šikovné žáky a máme 
šikovné učitele tělesné 
výchovy. To je asi ten zásadní 
důvod, proč vyráží družstvo 
z naší školy na prestižní 
republikové finále Odznaku 
všestrannosti do Brna. Držet 
palce jim můžete od 2. do 4. 
září. Reportáž z jejich zážitků 
n á s l e d n ě  n a l e z n e t e  
na stránkách školy.

„Тот, кто не любознательный, ничего не узнает." 

Stručná zpráva o nových učebnách

Psali jsme o tom již na mnoha jiných místech, ale uděláme to ještě 
jednou. IROPový projekt je hotov! Díky němu máme ve škole novou 

Učebnu přírodných věd, Jazykovou dílnu, Školní poradenské 
pracoviště, bezbariérovou toaletu a výtah. K tomu přibylo mnoho 

pomůcek, počítačů, tabletů, nábytku, nový server a další množství 
jiných nezbytností pro okamžité použití. Vítězem tohoto projektu 

budou beze sporu žáci, kteří se mohou těšit na krásné nové prostory, 
a učitelé, kteří budou mít to štěstí, že budou v těchto učebnách moci 

zkoušet své pedagogické nápady ohledně jazykového vzdělávání, 
laboratorních prací v přírodních vědách a podpory pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Podtrženo, sečteno v číslech – 
5 let plánování, 7 milionů korun, 14 měsíců prací a 1 spokojená škola.

 naše nová jazykovka
netradiční stoly v UPV

Hello...
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