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Novinky k začátku školního roku

Vážení rodiče, vítáme vás na třídních schůzkách po dlouhé
době, kdy jsme se osobně potkat nemohli. Rádi bychom
vám přiblížili, čím se v těchto dnech zabýváme.

Počáteční testování jsme zvládli v prvních týdnech a zatím v
něm nemusíme pokračovat. Kromě obvyklého začátku
školního roku s novým rozvrhem a adaptací po těžkém
období nás čekají dva nové procesy, a to doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem a nová organizace výuky
češtiny pro žáky cizince. Provedli jsme vylepšení webových
stránek a chystáme revizi školního vzdělávacího programu.



Adaptační aktivity po distanční výuce
Jsme si vědomi toho, že duševní kondice žáků je po době
distanční výuky v horším stavu. Přizpůsobujeme tomu také
třídní adaptační aktivity, které letos proběhly formou
projektů na preventivní témata s organizací Etické dílny.

Národní plánu návratu do škol: Doučování
Doučování bude vybraným žákům poskytované školou
zdarma v období září - prosinec 2021.
Finanční prostředky od MŠMT (41 600 Kč) věnujeme na
doučování hlavních předmětů, tedy matematiky, českého
jazyka, anglického jazyka a základů německého
jazyka. Přihlášený žák má doučování zdarma a je jeho
povinností na něj docházet a omlouvat absenci.
Věříme, že tato aktivita je v zájmu žáků a proto bude mít vaši
podporu.

Čeština pro cizince
Výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem byla
v minulosti podporována dotačními projekty. V současnosti
se mění způsob financování i organizace této podpory.
Podpora je nároková pro žáky s cizí státní příslušností, kteří
v ČR nejsou vzděláváni déle než 24 měsíců. Tito žáci budou
zařazeni do kurzu, vedeného Mgr. Keronyak, a uvolněni
z některých hodin svého vyučování.
Ostatní žáci s odlišným mateřským jazykem budou dále
čerpat podporu formou individuálního doučování a pomoci
dvojjazyčných asistentů.



Nový učební plán a revize ŠVP
Od příštího školního roku chceme pokračovat
s novelizovaným školním vzdělávacím programem. Již nyní
víme, že se změní učební plán, ale nepřijdeme o volitelné
předměty ani v pátém ročníku, ani na druhém stupni.
Informatika již v dosavadním učebním plánu měla dost
prostoru, změny se budou týkat hlavně vzdělávacích obsahů.
Na prvním stupni se změní jedna hodina prvouky na
informatiku, na druhém stupni bude tento úbytek
reprezentovat hodina, která ubyde žáků tím, že budou mít
možnost zvolit si mezi výtvarnou a hudební výchovou.
Kromě toho chystáme ještě přesuny po jedné hodině od
dějepisu ve prospěch zeměpisu (8.) a od fyziky
k matematice (9. ročník).

Změny na webu školy
Věříme, že změny na webu školy jste již objevili sami a že nově
zavedené zkratky v úvodním panelu pomohou k lepší
orientaci uživatelů.

Očekávaná půdní vestavba
Těšili jsme se na schodiště do půdního patra a – nevyšlo to.
Příslušný odbor MČ nám však slibuje, že se výběrovým
řízením bude zabývat natolik včas, aby obě plánované etapy
stavby mohly proběhnout do původního termínu ukončení,
tedy do prosince 2022.
Pokud bude skutečně uzavřena smlouva s dodavatelem
stavby, bude to znamenat změnu v organizaci školního roku
a jeho dřívější ukončení.





Výzva k dospělým: 
zmírněme dopady distanční výuky na děti

Dne 25. května proběhlo on-line setkání, kde se hovořilo
mimo jiné o vlivu opatření proti COVID na děti, zvláště na jejich
duševní zdraví. Materiály jsou vám k dispozici na školním webu
ve složce AKCE/Třídní schůzka 21.9.

V prezentaci je připomenuto čtvero pilířů duševního zdraví,
tedy pohyb, zdravé pravidelné jídlo, spánek a sociální
kontakt.

Také se zde hovoří o dvou typech stresu: nepředvídatelný,
silný a dlouhodobý stres vede k riziku, kdežto předvídatelný, a
kontrolovatelný stres vede ke zvýšení odolnosti.

Můžeme svým dětem zmírnit stres tím, že jim pomůžeme
strukturovat jejich režim předvídatelným způsobem, posílíme
pilíře duševního zdraví. A v neposlední řadě tím, že je budeme
orientovat na jistoty, nikoli na stres jako takový.

Kromě duševního zdraví je významná také fyzická kondice
žáků. Starat se o kvalitní stravu a zdravý pohyb a spánek dítěte je
jedna z důležitých součástí výchovy v rodině, která
v důsledku může znamenat jeho pravidelnější docházku do školy
a vyšší školní úspěšnost i lepší sociální vazby. Zdravé dítě
nezamešká učivo a odpadá tudíž stres z přetížení při jeho
doplňování či případném přezkoušení.

Další cesta, jak zmírnit dopady krize, je využít podporu,
která se nabízí ve formě doučování. Žáci, kteří se cítí posílení ve
svých výkonech, nemusí zažívat úzkost z možného neúspěchu.

Pro dotazy o duševním zdraví můžete také využít školní
poradenské pracoviště nebo materiály na webu, například
z centra LOCIKA (na protější straně) nebo dusevnizdravi.edu.cz.

Kéž se nám společně daří zlepšovat celkovou kondici
dětí a žáků.



Přetiskujeme materiály centra LOCIKA, https://www.centrumlocika.cz/

Další materiály, jak podpořit dětskou psychiku, najdete například na: 

https://dusevnizdravi.edu.cz/pro-rodice

https://www.bkb.cz/

222 580 697 - nonstop telefonická krizová pomoc

https://www.centrumlocika.cz/
https://dusevnizdravi.edu.cz/pro-rodice
https://www.bkb.cz/


Rozvíjíme zodpovědnost žáků
Věříme, že máme trvat na tom, aby se rozvíjela 
zodpovědnost žáků za jejich osobní věci a společné bezpečí 
ve škole. 

Toto jsou základní pravidla, která na začátku školního roku 
potřebujeme žákům znovu připomenout:

• Zapomenu-li klíč a nechám odemknutou skříňku, hrozí 
nejen ztráta či zničení věcí, ale také úraz o otevřená dvířka 
skříňky. Proto nosím klíč a zamykám.

• Dojdu-li do školy pozdě, nejsem včas v klidu a soustředěný a 
ruším tím i své spolužáky. Ve třídě mám být již v 7:55 a 
připravit se na hodinu (včetně toalety a mytí rukou).

• Nemám-li čip na oběd, nejenže nevím, co mám objednáno, 
ale také to stojí čas v kanceláři i v jídelně. 

• Nemám-li přezutí, zhoršuji prostředí sobě i ostatním. Krom 
toho mé nohy se nemusí cítit zrovna příjemně.

• Nemám-li pomůcky na výuku, nemohu si vyzkoušet to, co 
dělají ostatní. 

• Nemám-li svačinu a pití, mám hlad a žízeň.

• Když mám klíče, čip, přezůvky, pomůcky i svačinu a pití 
a jsem ve škole včas, jsem v klidu, stihnu ještě pár vět 
s kamarády a můžeme se v pohodě učit. 
O přestávce se nasvačíme a máme dost energie na další 
objevování.

Prosíme rodiče, aby se zamysleli s námi, zda toto je učení pro
život – a jak to chtějí u svého dítěte mít. Věříme, že postarat se
o své osobní věci a nosit to, co ve škole potřebuji, je jednou ze
základních sebeorganizačních dovedností.

Společně chceme rozvíjet postoj zodpovědnost žáků za jejich
učební proces, k tomu ovšem nedojdeme bez vašeho osobního
příkladu a spolupráce.

Děkujeme vám, že jste s námi.



ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vyhlašuje ředitelka školy na dny pondělí 27. 9. a 
pondělí a úterý 25. a 26. 10. (následují podzimní 
prázdniny). 
Dne 27. 9. bude probíhat obnova bezpečnostních 
prvků ve škole a nenabízíme školní družinu. 
V době 25. – 29. 10. bude nabízena školní družina. 

Občasník ZÁŘÍ 
2021 pro Vás 

připravili žáci a 
pedagogové ZŠ 

Kořenského. 
Vychází pro vnitřní 

potřebu školy.  

VOLBY v pátek 8. října
Při volbách bude škola opět sloužit 
jako volební místo, vyučování probíhá.
ŠKOLNÍ HALLOWEEN
Oblíbená školní slavnost, kdy se učíme 
převlecích, připadne na pátek 24. října. 
PŘÍŠTÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY
V úterý 16. 11. proběhnou třídní 
schůzky nebo v blízkých dnech 
tripartitní setkání s rodiči a žáky.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Pokud situace dovolí, sejdeme se na 
vánočních koncertech 20. a 21. 
prosince. Nebudou vánoční trhy. 


