myšárník
speciál
Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27,
tento list vznikl pro snadnější a pestřejší komunikaci o životě školy. Najdete v něm témata, která jsou pro nás při
zahájení školního roku důležitá. Najdete tu zároveň několik článků z kategorie sport, kultura nebo zábava. I to jsou
tváře naší školy. Naše budova je tu už 125 let. Níže najdete i několik pozvánek, třeba právě na netradiční prohlídku
školy konanou téměř na den přesně od jejího slavnostního otevření.
Příjemné čtení přeje
Mgr. Jiří Sehnal

O vizi a nových
pilotovaných věcech
I v tomto školním roce budeme zavádět
nějaké novinky. Vychází z připravované
vize a budou rozvíjet ponejvíce bod
Podpora nadaných. Vize je již téměř před
dokončením, a proto si dovolíme
některé věci ještě dále opilotovat,
abychom věděli, jak nejlépe a kde je
použít.
K novinkám bude patřit vytvoření
speciálního vzdělávacího programu
Koumák, který rozšíříme pro 2. – 5. třídu.
Účastníci budou do tohoto programu
vytipováni tak, aby jim účast
na Koumákovi nebrala čas potřebný
na načerpání učiva a jeho zopakování.
Druhou věcí, kterou letos rozjedeme
ve větší šíři, bude využití párové výuky.
Dobrovolníci z řad učitelů budou
vybrané předměty ve vybraných
ročnících učit ve dvojici. Zkušenosti
z jiných škol hovoří o větším zapojení
žáků, prostoru pro skupinovou práci
a větší prostor pro individuální přístup
ke každému žákovi. Na „párovku“ se
mohou těšit třeba osmáci v chemii,
druháčci ve FIE nebo čtvrťáci, kteří
budou mít dva učitele při většině výuky,
celý zbytek kalendářního roku.

Noví učitelé

Myšárenská historie a současnost

V minulých letech jsem psal o nových
tvářích nebo o nových posilách a tak
letos zvolím slovní spojení nová
energie. Tu nám jistě přinese paní
učitelka Dita Gutová, která bude mít
na starosti hodiny chemie, fyziky
a matematiky na druhém stupni.
Energii očekáváme i od navrátivší se
z
rodičovské
dovolené
Petry
Šimákové, která převezme čtvrtou
třídu. Nové zastoupení budeme mít
i mezi asistenty, když naše řady
rozšířila Magdalena Nováková (7.B).
Celou
polovinou
našeho
nového
ekonomického
úseku
bude
Lenka
Šmídová
a
možnosti
práce
speciálních
pedagožek
posílí
Jaroslava Herbrichová. Již teď se na
novou spolupráci se všemi těším.

Každá budova má svou historii a čím je starší, tím jsou příběhy, které
ukrývá, zajímavější. Platí to i pro naši školu. Myšárna letos slaví 125. výročí
od svého otevření a toto výročí je důvodem, abychom si její historii a příběhy
připomněli. V sobotu 17. září 2022 proto chystáme pro bývalé i současné
žáky, pro rodiče a další přátele naší školy zajímavou akci. V dobových
kostýmech a s připravenými příběhy provedeme zájemce školní budovou.
Časy začátků prohlídek jsou vymyšleny následovně. V 9,00, v 9,30, v 10,00,
v 10,30, v 11,00 a v 11 ,30 bude začínat prohlídka ve vestibulu školy. Délka
prohlídky bude cca 25 minut. Prohlídka bude zaměřena na záhady z historie
školy a mohu prozradit, že se budete moci dozvědět i věci tajuplné nebo
z hlediska architektury budovy překvapivé.
Pro všechny příchozí bude též nachystána speciální edice pohlednic, které
budete moci poslat bývalému žákovi nebo pro radost učiteli, na něhož
s úsměvem vzpomínáte. Věříme, že se vše vydaří a celá akce proběhne
v duchu příjemných setkávání a milého povídání.
OVOV republikové finále
Možná Vám přijde, že jste podobnou zprávu
četli i v minulých letech, a budete mít pravdu.
Naše děti se opět dostaly na republikové

Vzdělávání

tselleru 7 návyků
Steven Covey píše ve svém bes
je třeba neustále
skutečně efektivních lidí, že pilu
ustrnout, a ve
ostřit. Jde o návyk, že není možné
Proto je letos pro
školství to platí opravdu velmi.
no 40 hodinové
pedagogy na podzim naplánová
ní podpoře pro
školení v mentorinku a individuál
intenzivní kurz
žáky a na jaře bude startovat
dlouhodobý kurz,
formativního přístupu (jde o
s mentorskou
který bude realizován v součtu
podporou několik let).

Náš učitelský sbor se každý rok rozrůstá. Naštěstí ne do šířky, ale do počtu. Tipněte si, kolik nás bylo vloni?

Pozvánka na ukázkovou hodinu FIE
Jste na škole noví, nebo jste v minulých letech neměli čas či potřebu zjišťovat, o čem je to
Feuersteinovo instrumentální obohacování? Dovolte si ochutnat metodu, kterou využíváme
pro rozvoj našich žáků, na speciální ukázkové hodině pro rodiče. Koná se dne 19. září od 16.00
a přestože by název mohl zvát jen rodiče, tak otevřena je všem, kteří by se rádi na vlastní kůži
seznámili s touto metodou. Požádáme jen o nahlášení účasti dopředu na e-mail
petra.judova@tgm-svitavy.cz, abychom nachystali odpovídající počet materiálů. Děkujeme.

finále. A my z toho máme radost a jsme hrdí
na ně i na jejich učitele. Účast v republikovém
finále nebereme jako samozřejmost a všem
dětem i soutěžícímu panu učiteli Pekníkovi
budeme ve dnech 8. - 9. září držet palce.
Rychlé zprávy z republikových bojů budete
mít za čerstva i na školním facebooku.

Omluva za okna
a nastínění, jak budeme situaci řešit
Jsme překvapeni a rozhořčeni úplně stejně jako Vy. Předpokládali jsme, že se
začátkem školního roku bude většina tříd na straně k ulici Richarda Kloudy
osazena novými okny. Bohužel aktuální situace je taková, že žádná okna
o prázdninách nainstalována nebyla.
Jistě se ptáte proč nová okna nejsou? Odpověď zní, že nebyla dodavatelem
dodána. Smlouva, která počítala s tím, že část oken bude dodávána během
školního roku, umožňuje dodavateli využít podzimního termínu. Chtěl bych se
omluvit žákům, že měli zkrácený školní rok. Chtěl bych se omluvit pedagogům,
že v poslední čtyři dny června vystěhovávali třídy, projektory a počítače, aby
v přípravném týdnu vše museli instalovat zpět. Omlouvám se zákonným
zástupcům a všem přímo zainteresovaným (tedy žákům a zaměstnancům
školy), že rekonstrukce oken dočasně znároční fungování ve škole. Veškerá
opatření budeme vybírat s ohledem na to, aby vliv na žáky a jejich výuku byl co
nejmenší.
Vzhledem k absolutní vytíženosti všem našich výukových prostor jednáme
s vedením Gymnázia a Obchodní akademie o zapůjčení dvou vzdělávacích
prostor, kam bychom na říjen a listopad přestěhovali dvě vybrané třídy (2. a 3.
třída). Ze zvažovaných scénářů se nám tento jeví jako pro žáky i jejich
vzdělavatele nejvhodnější. Zvažovali jsme i variantu učit dočasně třídu, kde se
mění okna, v tělocvičně, v jídelně nebo distančně, ale výše popsaná varianta
bude pro vzdělávací proces žáků nejméně zatěžující. Dovolím si již teď
poděkovat zákonným zástupcům 2. a 3. třídy za účast na schůzce, kde bude
školou navrženo řešení a proběhne diskuze k tomuto tématu.

ŘV
Domnívám se, že spíše ještě nevíte, že 17. listopad připadá letos
na čtvrtek. Vzhledem k tomu, že víme, jak snížená bývá účast v
takových snadno prodloužitelných víkendech a také proto, že v
těch dnech bude ředitelské volno na všech svitavských, rozhodli
jsme se i my na tento den vyhlásit ředitelské volno. Protože víme,
že pro někoho z Vás to je inspirací pro cestovatelský či jiný
společný víkend, dáváme Vám tuto informaci hned k dispozici,
abyste ji využili, jak je Vám nejpříjemnější. Zároveň platí to, co
obvykle, tedy nabízíme možnost umístit dítě do školní družiny.

Víte, co jsou nikotinové sáčky?
V prázdninových dnech se podařilo MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem

O anketách

Ceny obědů
Ceny stoupají všude, a proto i školní
jídelna musí na tento školní rok zdražit.
Dovoluji si Vás tedy informovat, že cena
obědu pro žáky ve věku 6 – 10 let je 35
Kč, pro žáky ve věku 11 – 14 let je cena
nastavena na 37 Kč a pro žáky starší 14
let je 39 Kč. Svačinky
budou nově za 21 Kč.

???

zdravotnictví vydat vyhláška, aby se maximálně omezil nešvar, který
se na mnoha českých školách začal v minulém školním roce rozmáhat. Jde

O Evropském týdnu mobility a cestě do školy na kole

o nikotinové sáčky. Náš Školní řád již níže uvedenou větu obsahoval
v minulém školním roce, přesto si dovolím ji citovat, abychom dali
jasně najevo náš postoj k těmto módním škodlivým látkám. Více k této
problematice najdete snadno na internetu.
Věta z našeho Školního řádu zní: Žáci mají povinnost chránit své
zdraví i zdraví spolužáků, je zakázáno nosit do školy návykové látky
a

jiné

věci

ohrožující

zdraví

včetně

věcí

svým

vzhledem

připomínajícím alkoholické nápoje a drogy, je přísně zakázáno nabízet
a užívat návykové a omamné látky v areálu školy a na akcích pořádaných
školou.

BESIP vyzval školy, aby podpořily chození pěšky do školy. Rozhodli jsme
se k akci připojit, přestože je nám jasné, že žáci dojíždějící s rodiči z vesnic
s komplikovaným či žádným autobusovým spojením prostě pěšky přijít
nemohou. Víme totiž o mnoho dětech, které se nechávají do školy vozit.
Chodit pěšky, či přijet na kole či na koloběžce bude nejen zdravější, ale
jistě i zábavné. Zároveň jde o soutěž, kde může naše škola vyhrát nové
stojany na koloběžky, tak pokud to nechcete udělat pro svoje zdraví,
udělejte to pro kamarády. „Pěší dny“ jsou vyhlášeny na 16. – 22. září, kdy
probíhá Evropský týden mobility a já Vás tímto zvu k připojení se k této
aktivitě.

Edookit, náš systém pro
správu elektronické třídnice a
elektronické žákovské knížky
umí mnoho věcí. Jednou z
nich je i tvoření anket. Školní
parlament ve spolupráci s
vedením školy uvažuje o
využití anket. Ve většině
případů půjde o otázky
směřované na žáky. Kdyby se
stalo, že by parlament chtěl
zjišťovat tak zajímavou věc,
na kterou by potřeboval znát
i názor Vás, zákonných
zástupců, nebudu jim v tom
bránit. Nechám na Vás, zda
se ankety zúčastníte, anebo
nikoliv – určitě nepůjde o nic
povinného. Věřím však, že
výsledky budou nejen
zajímavé, ale i takové, že
povedou případně k dalším
zlepšením.

Žákem roku je šéf parlamentu
Když jsme byli s deváťáky na návštěvě v parlamentu, tak Martin Smékal, o kterém je tento
článek, požádal, zda by si nemohl sednout na místo předsedkyně Parlamentu ČR a symbolicky
zahájit schůzi. Povedlo se a pro mne to byla ukázka zdravého sebevědomí tohoto žáka, který
byl pár týdnů po této návštěvě navržen za naši školu na žáka roku. Věřím, že jeho maminka
byla hrdá, když si o svém synovi vyslechla z úst ředitele gymnázia pana Milana Báči níže
uvedená slova.
„Martin byl navržen žákem roku, protože ušel velký kus cesty v osobním seberozvoji. Z
malého, rozverného, hlučného chlapce se stal předseda školního žákovského parlamentu, kdy
dokáže vést celý žákovský tým, koordinovat zasedání a být jim vzorem. Své úkoly plní
svědomitě, bez odmlouvání. Vždy se snaží najít způsob, jak daný problém nejlépe vyřešit,
místo hledání důvodu, proč něco nejde. Stal se z něho i velký diplomat. Dokáže obhajovat
nápady a návrhy školního žákovského parlamentu před vedením školy, kdy často musel oponovat
i panu řediteli pádnými argumenty, aby hájil názory svých spolužáků.“

Co je to za mapu ve
vestibulu?
Jde o dřevěnou mapu doplněnou plastovými 3D
modely významných českých budov. Vznikla
u příležitosti 130. výročí Langerovy vily. Tím, že
vznikl minimodel Langerovy vily, tak se Svitavy
dostaly na mapu míst v České republice, které
mají svůj model významné budovy. A naši
deváťáci takovou mapu vytvořili a doplnili
všelijakými zajímavostmi z Čech, Moravy i
Slezska.
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Diáře a jejich design
Je to již mnoho let, kdy jsme jako novinku zaváděli
školní diáře. Abyste věděli, komu poděkovat za
letošní design, Vám prozradím, že šlo o návrhy žáků
deváté třídy. Loňští deváťáci návrhy nejdříve
vytvářeli, aby je při jedné noci ve škole i odhlasovávali.
Každý z diářů je zcela jiný. To proto, že zadání bylo
„originalita”.
Nakonec existují tři varianty žákovského diáře a já
Vám prozradím, že na vnitřní straně přebalu diáře
najdete nově informaci o výtvarném řešení a jméno
autora k tomu.

Vám dlužím
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Brandballový turnaj

Na fotce to není moc vidět, ale byla to skvělá přestávková párty.
Pokáč zpíval, že má doma kočku a Michal Tučný o tom, jak chtěl
být prodavačem.

Minulé září se konal úžasný turnaj v pro Vás neznámé hře
Brandball. Žáci ji však znali a i díky jejich nasazení, přízni počasí
a skvělého naplánování se tato sportovní aktivita povedla. Proto
Vás asi nepřekvapí, že i letos bychom rádi v druhé půlce září
obsadili hřiště na svitavském stadionu a zasportovali si pod
širým nebem. Budete-li mít chuť, nebojte se přijít podívat.

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.

