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Uvnitř najdete: 

Rodilý mluvčí – co dál?

Pozvání na akce školy

MAPA školy 2022 
Informace o stavbě

Náměty pro rodiče

Dáma s pohárem
Kdo má spolužačku, která 
soutěžila na mistrovství 
světa? 
V ZŠ Kořenského máme takové 
žákyně dokonce tři. Zúčastnily 
se Mistrovství ČR 
v mezinárodní dámě a vyjely 
společně na světovou soutěž 
konanou v Turecku. 

Nikolka, Izabelka a Verča tak 
získaly životní zkušenost, která 
může být příkladem toho, že je 
dobře věnovat pozornost 
talentu a rozvíjet ho.  
Dívky i jejich rodiče pro cestu 
musely udělat něco navíc, 
trénovat, věnovat úsilí i 
finanční prostředky. 

Děkujeme jim i paní učitelce 
Schmidové za zahraniční 
reprezentaci a přejeme všem  
mnoho dalších úspěchů.



Chcete-li  také přispět, aby 
tato úspěšná a přínosná 

aktivita mohla zdárně 
pokračovat také v dalším 
školním období, prosíme

o osobní domluvu 
v ředitelně v den třídních 

schůzek nebo na 
reditel@zskorenskeho.cz. 

Děkujeme. 

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny
Jacob Ramsay, náš letošní rodilý mluvčí, se osvědčuje a získává 
oblibu žáků i pedagogů.  Tým učitelů anglického jazyka sestavil 
plán témat, Jacob se připravuje na výuku podle vyspělosti skupin, 
vyučuje tandemově a vyhodnocuje svou práci spolu s angličtináři. 
Setkává se pravidelně se žáky pátých a vyšších ročníků; v případě 
absence některé ze skupin přechází na výuku s rodilým mluvčím 
do některé z nižších tříd.
Na zářiových třídních schůzkách zazněla výzva ke spolupráci 
rodičů na pokrytí finančních nákladů rodilého mluvčího. 
Jsme velmi vděčni za to, že ji několik dárců vyslyšelo a darovalo či 
pomohlo získat prostředky na tuto velmi potřebnou, avšak 
systémem nedotovanou složku výuky.  
Čtyři dárci (z řad rodičů a pedagogů) věnovali celkovou 
částku 32 000 Kč. 
Tato částka vystačí na pokrytí přibližně 11 setkání, to je od září do 
prosince. Dárcům srdečně děkujeme. 

mailto:reditel@zskorenskeho.cz


Půdní vestavba – radost i starost
Již pět měsíců probíhá ve škole přestavba půdního prostoru na 
budoucí učebny a zázemí pro zaměstnance. Jsme rádi, že dlouho 
požadovaná akce se stala skutečností a stavební firma pracuje 
kvalitně a dokáže přitom respektovat školní provoz v nejvyšší 
možné míře
Stavba je v současné době ovšem přerušena, čeká se na dodávku 
ocelových nosníků. Tyto konstrukce bylo nutné přeplánovat a 
nechat vyrobit na míru, proto nastala prodleva v dodání prací. 

Plánované dokončení 
stavby v dubnu a 
předání v květnu nás 
tedy nečeká. Pokud 
nedojde k dalším 
prodlevám, mohli 
bychom nové prostory 
otevřít k začátku 
školního roku, ale 
zřejmě zatím bez 
nábytku. 
Na podzim by nás 
čekalo zařizování a 
výuka v novém by 
mohla být plánována 
v druhém pololetí 
příštího školního roku. 
Děkujeme, že spolu 
s námi zvládáte 
tolerovat dočasné 
nepohodlí. 



MAPA školy 2022
Externí průzkum klimatu školy, připravený organizací SCIO, 
MAPA školy, byl realizován již počtvrté. 
Poprvé v roce 2011 (ještě paní ředitelkou Křenovou), dále pak 
v letech 2016, 2019 a 2022. V celkových zprávách je 
pozorovatelné zlepšení, ovšem některé oblasti nás stále pálí; 
rádi bychom se přiblížili optimálnímu stavu pro všechny 
zúčastněné. Pomůžete nám?

Vztahy, stále vztahy…
Výsledkem šetření bylo mimo jiné to, že v některých konkrétních třídách jsou 
zhoršené vztahy. Běžnou součástí vzdělávání jsou i programy primární 
prevence. Ty bývají třídám připravovány na míru. Témata jsou volena podle 
výsledků evaluačních šetření či na základě pozorování pedagogů. 
Ke zlepšení vztahů je také potřeba, aby důležité hodnoty jako prostor, respekt 
a bezpečí pro všechny byly sdílené ve všech prostředích, v nichž se žák vyvíjí, 
škola a rodina.  
Bez vaší úzké spolupráce a vzájemného respektu rodiny a školy by se nám 
tyto hodnoty mezi dětmi vytvářely jen velmi těžko. 
Děkujeme proto těm, kdo s námi ve vzájemném respektu otevřeně 
komunikují, a hledají tak společně s námi to nejlepší pro své děti. 

Stav toalet svědčí o dovednostech uživatelů
Nejhorší jsou záchody… Tato nebo podobná věta byla nejčastější poznámkou 
žáků o tom, co by ve škole potřebovali jinak. Škola se přes léto snažila navýšit 
počet toalet, jak jen se vešlo, a přidala dopolední úklid. 

Učit žáky používat tato zařízení tak, aby je mohl použít ještě někdo další, to je 
krok, který nám pedagogům základní školy opravdu nepřísluší. Kontroly se 
tady právem zříkáme. Je to prostor pro vzájemnou ohleduplnost žáků a 
zodpovědnost za stav společného prostředí. 



Pedagogové

A) Jsem rozhodně pro. 26 %

B) Jsem spíše pro; celá změna však potřebuje důkladnou přípravu. 26 %

C) Jsem spíše proti, ale podřídím se, pokud budou dobré důvody. 29 %

D) Jsem zásadně proti. 18 %

Rodiče 

A) Jsem rozhodně pro. 33 %

B) Jsem spíše pro; celá změna však potřebuje důkladnou přípravu. 19 %

C) Jsem spíše proti, ale podřídím se, pokud budou dobré důvody. 23 %

D) Jsem zásadně proti. 25 %

Žáci neměli přidanou otázku, ale k tématu času se právě dva z nich vyjádřili 
v otázce: Co bys potřeboval/a jinak?

• „Kratší hodiny, opravdu nemám za potřebí být ve školo půlku dne a 
pak domu přijet a jít zas spát. Raní vstávání, třeba jednu hodinu týdně, 
která by začínala až od devíti.“

• „Aby se škola otevírala v 7:00.“

Naším záměrem bylo prozkoumat názory dospělých a bude-li vůle ke 
změně, pokračovat pak směrem k žákům. V současné situaci však školu 
potkává kromě energetické krize dvojí nejistota: dokončení půdní vestavby 
a příliv nových žáků s odlišným mateřským jazykem.  V důsledku finanční 
krize se objevuje i fluktuace zaměstnanců. Usuzujeme, že přibližně polovina 
z pedagogů a rodičů je málo na to, abychom komunikovali tak rozsáhlou 
změnu a připravovali ji již na příští školní rok. 

Uzavíráme průzkum s tím, že v září 2023 nás pozdější začátek školního dne 
jistě nečeká.

Posun zvonění?
V šetření MAPA školy 2022 byla přidána otázka, týkající 
se názoru na posun začátku vyučování o 20 až 30 minut. 
Podívejme se na odpovědi dvou zásadních skupin: 

Otázka: Jaký je váš názor na posunutí začátku výuky 
ve škole na pozdější hodinu (8:20 až 8:30)? 



Učíme se spolu v učitelském sboru
Obecně se má za to, že čeští učitelé se mnoho naučili v době 
distanční výuky – museli zvládnout požadavky techniky i 
distančních výukových systémů a ještě dokázat předat důležité 
vzdělávací obsahy úplně jinak, než byli doposud zvyklí. A mysleli 
bychom si možná, že teď „ve starých kolejích“, už se zase moc učit 
nemusí. To ovšem není tak docela pravda, jistě ne u nás na ZŠ 
Kořenského. 
Už v době karantény jsme se připravovali na příchod žáků zpět do 
škol a na to, jak si budou znovu zvykat na školní docházku. Celá 
sborovna sledovala webináře společnosti Život bez závislostí 
zaměřené na práci s třídními kolektivy. Po návratu do škol nás 
čekalo zvádnout vztahy a komunikaci ve třídách, ale také metodiku 
testování na Covid 19. 
Sotvaže bylo testování ukončeno, začal příliv nových žáků 
z Ukrajiny. V tom jsme měli na Kořenského trochu výhodu, protože  
jsme hodně zkušeností z péče o žáky s odlišným mateřským 
jazykem získali již v minulosti. Ovšem i u nás potřebujeme reagovat 
na daleko větší množství žáků-cizinců než kdykoli před tím. 
Další velký kus práce jsme během uplynulého roku investovali do 
sebevzdělávání v oboru informatiky. Nové požadavky rámcového 
vzdělávacího programu vedly k aktualizaci toho školního. Tomu je 
potřeba se přizpůsobit také v rolích učitelů, takže jsme si hráli 
s ozoboty, programovali ve Scratchi a studovali nové materiály 
k práci s daty či základům algoritmizace a programování. 
V současné době se pedagogové účastní preventivního vzdělávání 
o vztazích v třídních kolektivech s názvem Místo pro všechny ve 
spolupráci s MMR a zároveň spolupracují na zlepšování kultury 
školy a hledání vize pro další období. Kromě toho rozvíjíme každý 
své vyučované obory.
Ředitelka školy spolu se svou zástupkyní k tomu ještě prochází 
tréninkem leadershipu Rozvíjíme školu spolu. 
Podobně jako v mnohých dalších oborech ani v současném školství 
prostě nestačí mít jednou pro vždy hotovou vysokou školu.



Náměty pro rodiče: dávejme svým dětem 
intenzivní pozornost

Milí rodiče, stále častěji slýcháme o zvyšování cen potravin, 
energií, bydlení a dalších komodit. Platidlo, které má ve světě dětí 
velkou cenu, je to, co nakupovat nemusíme, ale potřebujeme s ním 
dobře hospodařit. Je to naše pozornost. 

Každý žák ve škole a každé dítě v rodině potřebuje jistotu. My 
dospělí jsme nositelé jistoty pro děti v současném světě. Jsme pro 
své děti oporou a vzájemná důvěra mezi námi a našimi dětmi 
roste s tím, jakou jim dáváme pozornost. Není potřeba dlouhý čas, 
stačí chvíle intenzivní pozornosti v pozitivním rámci, kdy spolu 
hovoříme, tvoříme, čteme si nebo se smějeme. 

Přijměte pozvání na procházku podzimním parkem nebo tvoření 
s listy či prostou omalovánku z této stránky. Společný čas nemusí 
být nutně nákladný. Ať se vaší vzájemné důvěře daří.

Tip například: https://cz.pinterest.com/martinamouleov/

PS: zleva javor, dub a lípa

https://cz.pinterest.com/martinamouleov/


ŘEDITELSKÉ VOLNO 
NEVYHLAŠUJEME
Množí se dotazy na pátek 18. 11. 
Ředitelské volno není. Provoz školy 
je 18. 11. zachován.

Občasník ZŠ Kořenského 
LISTOPAD 2022 

Vychází pro vnitřní potřebu školy.  

Kdy se opět uvidíme?

ADVENTNÍ DÍLNA pro rodiče a 
žáky je připravena na 24. 11. od 
16 do 18 hodin, účast je pro 
přihlášené na 
rutova@zskorenskeho.cz 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Připravujeme dva pořady na 21. 
prosince, první od 17 a druhý od 
18 hodin. Nebudou vánoční trhy. 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO 
ZVANÉ rodiče některých žáků 
proběhnou 
v úterý 10. 1. od 17:00

PŘÍŠTÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY
proběhnou v úterý 17. 4. od 
17:00

LETNÍ KONCERT předběžně 25. 5.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU


