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SCIO – partner pro Kořenského? A co dál? 
Vážení rodiče a přátelé školy, ocitáme se (ve školství obecně) na rozcestí, z něhož vede 
mnoho směrů, ovšem těžko přesně říci, který je ten správný. Možná ani není jediný 
správný, v tom je určitá naděje. Hledáme pro naši školu možnost, jak vylepšit náš 
vzdělávací program, jaké nové prvky zavést nebo které stávající posílit, abychom byli 
pro Vás silným a významným partnerem pro výchovu Vašich dětí. 

Jedna věc je ale pro nejbližší budoucnost jasná: přijímací řízení formou společných 
testů. Přijímací řízení, na které chceme naše žáky připravit – ale samozřejmě, že je taky 
chceme připravit do života, i když tomu zrovna testování úplně nepřidá. Ať se nám to 
líbí nebo ne, vidíme jako nutné připravit žáky na testovací nástroje, naučit je nejen řešit 
testové otázky, ale také si v emočně silné situaci poradit se sebou samým. Testování ve 
škole žákům přinese simulaci situace, která je trochu stresová, což by mělo pomoci ji 
v dalších opakováních zvládnout, a v neposlední řadě poskytne i možnost porovnávat 
v čase své vlastní výsledky. A to by snad mohlo naše žáky motivovat k tomu, aby se 
snažili myslet a vymyslet to nejlepší. 



Možnost testovat naše žáky v prověřeném systému, ale také 
využívat další podporu pro školy, jako jsou například mapy 
učebního pokroku a systém pro rozvoj čtenářské gramotnosti, nás 
vedla zesílení spolupráce s organizací SCIO. Mapa školy, kterou 
jsme se SCIO pořídili před dvěma lety, nám ukazuje naše silné i 
slabší stránky, a nyní máme možnost se v systémech SCIO 
rozvíjet. Následovat bude exkurze do SCIO školy a používání 
nabídnutých vzdělávacích prostředků. 

Silným partnerem školy je také Člověk v tísni, s nímž dlouhodobě 
spolupracujeme na projektu doučování našich žáků a plánujeme 
také vzdělávání učitelů v oblasti komunikace. 

Ráda bych s Vámi sdílela své podněty k dalšímu rozvoji školy a 
slyšela Vaše názory. Pojďme se společně sejít k diskusi, která by 
mohla přinést náměty, co dál. Velkou mírou mohou přispět i žáci 
samotní, spousta z nich už dokáže sdílet své zkušenosti na úrovni. 
Představuji si moderovanou debatu – kulatý stůl, kde mají své 
zastoupení rodiče – Rada rodičů, žáci – Školní parlament, 
zaměstnanci i vedení školy a samozřejmě zřizovatel. K takovéto 
akci považuji za nezbytnou dlouhodobější přípravu, proto ji 
avizuji s předstihem a plánuji předběžně na únor až začátek 
března 2018. Velmi rádi uslyšíme Vaše podněty k rozvoji školy. 

Libuše Daňhelková

Pár vět za školní družinu…
Vážení rodiče a přátelé školy, naskytla se mi příležitost napsat několik řádků o školní 
družině (ŠD), za což paní ředitelce děkuji. Ráda bych zde uvedla vize, úspěchy, touhy a 
přání. 
Naše ŠD se skládá z 5 oddělení. V každém oddělení je 20 – 30 dětí a 1 vychovatelka. 
Všechny jsme odbornice ve svém oboru, některé se dále stále vzděláváme, abychom šly, 
jak se říká, s dobou. Všechny se snažíme dělat svou práci nejlépe, jak jen dokážeme, 
s pochopením, trpělivostí a láskou. Jsou však dny, kdy se nám to daří méně. Přece jen, 
jsme taky jenom lidé, kterým trpělivost přeteče a „hlasivky se napnou“… I přesto všechno 
děláme svou práci rády.
ŠD prošla v průběhu let mnohými změnami – změna vedení, vychovatelek, pravidel apod. 
Jak se říká, „sto lidí, sto chutí“, proto se občas mohlo stát, že se objevilo pár chyb. Právě 
naším úkolem nyní je dělat vše pro to, abychom maximum věcí sladili, zdokonalili, 
inovovali, a celkově tak postupně pozvedali úroveň ŠD. I přes veškeré naše snažení -
porady v dopoledních i odpoledních hodinách, papírování apod., může docházet k menším 
nedostatkům, za které se předem omlouváme. Pokud by však došlo k něčemu 
závažnějšímu, jako např. dítě je v ŠD nespokojené, je tedy mou povinností Vás informovat 
o hierarchii řešení problémů: 



Nejprve prosím informujte vychovatelku, které se to týká. Jsme tu pro Vás, Vaše dítě 
známe opravdu dobře; každá máme na webu školy uvedeny své e-mailové adresy a časy 
konzultačních hodin, které Vám rády, po předchozí domluvě, přizpůsobíme.  
Vychovatelka Vás mile ráda vyslechne a podle závažnosti začne daný podnět řešit. Pokud 
půjde 
o něco vážnějšího, nespěchejte prosím, potřebujeme čas, abychom získali všelijaké 
informace, situaci zkonzultovali se všemi, kterých se týká, vytvořili si náhled. 

Vychovatelka celou situaci předává své nadřízené, tedy vedoucí vychovatelce, která se 
k situaci může taky vyjádřit. Pokud ani to není dostačující a problém si vyžaduje mnohem 
víc, postupujeme problém vedoucí učitelce 1. stupně, v posledním případě k paní 
ředitelce. Z praxe vím, že většinu problému jsme schopni zachytit v úrovni vychovatelka, 
rodič a vedoucí vychovatelka. 

Pokud však budete s výsledkem nespokojeni, máte právo celou věc řešit s vedením školy. 

Na závěr svého povídání bych chtěla ještě uvést pár informací, na které můžeme být 
náležitě hrdi.  Minimálně jednou v měsíci pořádáme celodružinovou akci, kde jsou 
srdečně zváni i rodiče. Snažíme se vést děti i kulturnímu vnímání, v podobě výstav, 
divadel, besed.  Každý měsíc vytváříme plán, který vychází z RVP. 
Pravidelně publikujeme veškeré informace a fotky na webu školy, v sekci družina. 
A k tomu všemu – vychováváme.

„Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova 
učiní.“  - Immanuel Kant

Na úplný konec bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním za výbornou spolupráci, 
pevné nervy a nasazení. 

Dagmar Kudličková, DiS., vychovatelka ŠD



Vánoční a adventní pozvánky

• Lampiónový průvod

Dne 15. 11. 2017 se uskuteční lampiónový průvod pořádaný ŠD. Sraz bude u vchodu 
ZŠ Kořenského, v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

• Adventní dílna 2017

Tradiční společná výroba věnců a svícnů, očekávání Vánoc. Přihlašování a 
objednávání materiálu u paní učitelky Ondrejkové na adrese 
ondrejkova@zskorenskeho.cz, nejlépe do 20. 11. 2017. 

Materiál zajištěn školou, za bezpečnost svých vlastních dětí v průběhu dílen 
zodpovídají rodiče. 

• Zpívání na Andělu

Ve čtvrtek 7. 12. v 15:00 zazpívá na Andělu svůj minikoncert sbor Fontána.

• Vánoční zpívání a trhy

Ve středu a čtvrtek 20. a 21. prosince 2017 se můžete těšit na tradiční Vánoční 
zpívání a trhy. Akce plánujeme od 17 do 19 hodin. Vystoupí jednotlivé třídy, školní 
družina, sbor i orchestr. 

Přejeme Vám všem příjemné prožití adventního a vánočního času. 



Dny otevřených dveří

Pracoviště Kořenského: 30. listopadu a 8. března

Pracoviště Pod Žvahovem: 6. prosince a 14. března

Zápis do prvního ročníku 
a přípravné třídy

Pracoviště Kořenského: čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2018; 
14:00 – 18:00 (příchod prosíme do 17:15)

Pracoviště Pod Žvahovem: úterý 10. 4. 2018; 14:00 – 18:00 
(příchod prosíme do 17:15)

Náhradní termín: 26. 4. 2018; 14 – 16 hodin (zápis pro obě 
pracoviště proběhne v Kořenského)

S sebou vezměte:
občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

Cizinci dále:
doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění



Na slovíčko do ředitelny…

Na začátku musím říct, vážení rodiče i milí kolegové a další přátelé školy, že je 
mi vzácný každý čas, který mohu strávit ve Vaší společnosti. Tedy promiňte mi, 
ještě raději ho trávím s našimi žáky – vašimi dětmi; jak se mi tak zmenšuje 
vyučovací povinnost s nárůstem počtu tříd, skupin a oddělení, uvědomuji si, jak 
obrovsky ráda učím. Nicméně věřte, že jste hned za těmi krásnými puberťáky, 
kterým mám tu čest vykládat o nejmenších částečkách hmoty a zákonitostech 
přírody nebo vztazích mezi čísly.

Jsou však v životě situace, které člověku slouží k tomu, aby se zastavil, zamyslel, 
bilancoval – a položil si otázku, co má udělat dál. Takovou situací bývá obvykle 
stav, kdy na chvíli opustíme bojiště všedních dnů: dovolená či nemoc. Potkalo 
mne obojí, a ptám se proč asi; po uštvanosti přišla i určitá samota a po 
raketovém startu školního roku i trochu klidu – budu tedy těžit z myšlenek, které 
jak doufám, stihly dozrát. 

Jak dál… v komunikaci

Otázka, kterou si kladu na počátku listopadu každoročně, letos již po sedmé, neboť 
sedmý rok mého působení v ředitelně Kořenského školy začíná. Ušli jsme dlouhou 
cestu, od patnáctičlenného kolektivu zaměstnanců k šedesátičlennému, od 136 žáků 
k více než třem stovkám a ještě stovce dětí v MŠ. Přetvořili jsme školu, přetvořili jsme 
školní vzdělávací program. Věci, ze kterých by měla přijít radost, ale nepřichází. 
Zjišťuji, že sama na některé věci prostě nestačím. Počítejte prosím se mnou:

Rozhovory na úrovni

Je tu přes čtyři stovky klientů, z nichž každý má dva rodiče, kteří mají právo na 
informace ze strany školy a právo na konzultace. To máme, kromě šedesáti 
zaměstnanců, osm stovek rodičů. Vážení a milí, moc Vás obdivuji, protože být 
rodičem není jednoduchá role, moc Vám fandím, abyste i přes složitost dnešní doby 
obstáli, a zároveň Vás moc prosím: nemějte pocit, že Vás všech osm set mohu osobně 
přijmout. Mějte se mnou prosím toto strpení už proto, že jsem také rodičem, a ráda 
bych se pro své dítě zachovala nejen jako ta paní, co sedí v ředitelně. 

Za těch šest let jsem pro Vás vybudovala aparát zaměstnanců, kteří jsou připraveni 
Vaše situace řešit. Možná ne vždy přesně podle Vašich představ – víte, jsou to také 
jenom lidé, a mají stejně jako každý z nás, rodičů, jenom omezené možnosti a 
vnímání. Nicméně, jsou tu proto, aby ve Vašem dítěti společně hledali to nejlepší, a 
věřte, jsou to odborníci a neustále se vzdělávají dál. Jsou tu proto, aby se Vám 
dostalo péče a informací na patřičné úrovni, a tím myslím úroveň hierarchie školy – a 
aby mně zbylo dostatek času k přemýšlení, co a jak dál, tedy k řešení koncepčních 
otázek školy a dalších rozvojových plánů.

Pojďme si vysvětlit, kdo z nich bude s Vámi řešit Vaše podněty – v některých 
případech už to pěkně funguje, v dalších se nám to jistě podaří dotáhnout: 



Škola – prospěch a chování

Jestliže má naše dítě prospěchové problémy v určitém předmětu, máme možnost se 
obrátit přímo na daného vyučujícího. Emailové adresy a konzultační hodiny najdeme 
na webu školy. Já budu samozřejmě konzultovat jako vyučující svých předmětů, jak se 
žáky, tak s rodiči, to je má povinnost vůči žákům, které jako učitel vyučuji. Další 
záležitosti však ráda přenechám tam, kam náleží. 

Prvním řešitelem všech dalších situací je třídní učitelka. Každá třída má i svého 
zastupujícího třídního učitele – to pro případ delší nepřítomnosti třídní učitelky. Mám 
radost, že jsme se dopracovali k systému, kde se informujeme navzájem a podáváme 
si také zprávy o třídách, když dochází k jejich předání. K tomu používají třídní učitelky 
takzvaný pedagogický deník třídy.

Třídní učitelka má povinnost připravit podklady pro čtvrtletní hodnocení a právo 
požádat každého z kolegů o konzultaci ke své třídě. Měla by být informována od nás 
ostatních o všem, co se její třídy týká – i když drobnosti o přestávkách řeší vždy ten, 
kdo má dohled, a záležitosti svého předmětu řeší vyučující. 

Další pomocníci

Třídní učitelky mají k dispozici odborníky, kteří s nimi spolupracují při řešení různých 
situací jejich žáků. Výchovná poradkyně zodpovídá za strukturu a realizaci 
podpůrných opatření – to jsou ty záhadné dokumenty IVP a PLPP, které někteří z nás 
podepisují, a také za rozdělení a činnost asistentů pedagoga, dále má na starost 
profesní přípravu a pomoc při podávání přihlášek k dalšímu vzdělávání. Metodik 
prevence zodpovídá za preventivní plán školy a jeho realizaci – a prevence zahrnuje 
široké spektrum oblastí, například všechny možné závislosti (hráčskou, počítačovou, 
komunikační, na tabáku, na sociálních sítích, na drogách), záškoláctví (včetně jeho 
skryté formy, podporované rodiči), součástí preventivních aktivit je také budování 
dobrých vztahů ve třídách a posilování zodpovědnosti a sebeuvědomění dětí. Místo 
etopeda u nás letos pracuje školní psycholožka, která poskytuje individuální i 
skupinovou péči těm, kteří to potřebují – a promluví i s rodiči, pokud je to třeba.

Školní družina

Postup ve školní družině je obvykle takový: Záležitosti školní družiny s Vámi vyřeší 
vychovatelka Vašeho dítěte. Zároveň probíhá komunikace mezi ní a třídní učitelkou. 
Pokud budete potřebovat více či nějakou koncepční záležitost ŠD, pak je možné 
obrátit se na vedoucí vychovatelku. Pokud byste se nedobrali řešení u vedoucí 
vychovatelky ŠD, lze předat záležitost vedoucí učitelce pro 1. stupeň.

Tito všichni zaměstnanci jsou delegováni k tomu, aby s Vámi Vaši záležitost vyřešili. 
Navíc mohou poprosit o součinnost školní psycholožku, výchovnou poradkyni nebo 
metodika prevence.

Nejvyšší instance

První stupeň má na starosti samozřejmě vedoucí učitelka pro první stupeň, druhý 
stupeň má svého zástupce ředitele. Nezapomínejme na mateřskou školu, která má 
svou vedoucí učitelku. 

Jestliže byste všechny předchozí instance vyčerpali, pak by Vám nezbývalo než řešit 
danou záležitost se mnou osobně. Protože si svých zaměstnanců vážím, velmi ráda 
bych jim nejprve dala šanci zpracovat Vaše podněty – tedy dělat to, k čemu jsou 
delegováni a nechat je tak naplnit jejich roli. Ušetřený čas chci věnovat tomu, abych 
všechny další záležitosti vedení dělala dobře a měla je v pořádku. Patří do toho i čas 
strávený s našimi zaměstnanci a podpora jejich profesního růstu. 

Vidím v tom přínos i pro naše žáky – budou u svých rodičů vidět, že vše v životě má 
svou hierarchii a pořádek, a Vám rodičům to přinese možnost domluvit se s pedagogy 
na různých úrovních bez nutnosti prostředníka, kterým jsem se v mnoha případech 
cítila být. 



Ráda Vás uvidím…

Jsou však záležitosti, které se bez ředitele školy neobejdou – například dary škole 
(třeba na projekt rodilého mluvčího či další projekty), pochvaly zaměstnanců, návrhy 
na další rozvoj. Další velkou příležitostí k setkávání jsou akce školy, kterých se jako 
ředitelka snažím účastnit, seč mi síly stačí – čekají nás dny otevřených dveří, adventní 
dílny a vánoční pořady, na nichž rozhodně nechci chybět. Již nyní myslíme na jarní 
koncert, školní ples a další akce, kde se Vám já i mí kolegové snažíme být nablízku. 

Osobní setkání, nejde-li o akutní záležitosti, budeme prosím pěkně plánovat. Ocením 
vždy sdělení, čeho se má schůzka týkat, a s kým jste o daném tématu ve škole již 
hovořili. Učíme plánovat naše děti, učme se v tom být důslední a kreativní zároveň. 
Děkuji Vám za spolupráci. 

Libuše Daňhelková, ředitelka školy


