
Hygienická opatření

Dostali jsme v minulých dnech mnoho doporučení, jak nastavit 
hygienická pravidla pro fungování ve škole. Kromě návyků, 
které si přinášíme z června tohoto roku, bychom rádi uzpůsobili 
výuku tak, abychom zmenšili množství míst, v nichž by se žáci 
mohli setkávat mimo svoji třídu. Zároveň bychom chtěli 
požádat zákonné zástupce a jiné dospělé, kteří se běžně ve škole 
pohybovali, aby stejně jako v konci minulého školního roku 
omezili svoji účast ve škole na minimum. Rodičovské schůzky, 
při kterých je účast zákonného zástupce potřebná, plánujeme 
realizovat standardní formou. Pokud však půjde o situace, kdy 
do školy nemusíte vstupovat, počkejte, prosím, před školou. 
Děkujeme. Detaily fungování se dozvíte od svých třídních 
učitelů, případně vychovatelek, půjde-li o vyzvedávání ze ŠD.

Dobré světlo

Tento pozdrav, který si přejí fotografové, se tematicky hodí 
do nadpisu článku. Ne kvůli fotografiím, ale kvůli žákům ve 
škole. Na základě dobrých referencí na tzv. multispektrální 
zářivky (někdy nazývané plnospektrální) jsme se rozhodli 
spustit obměnu „klasických“ zářivek na ty, co vydávají světlo 
blízce podobné tomu slunečnímu. Výhodou by měla být vyšší 
schopnost se soustředit, oddálení nástupu únavy a zlepšení 
vidění. Tato světla mají též zvyšovat výkonnost a mít pozitivní 
vliv na chování a studijní výsledky. Vzhledem k finanční 
náročnosti přechodu na nová světla je aktuálně vybavena 
polovina školy, přičemž se předpokládá pokračování v příštím 
kalendářním roce.

Bezpečnost 
především

Díky 
stavebním 

pracím bude 
minimálně do 
konce března 

uzavřen 
školní dvůr 

a boční vchod 
do školy. 
Žáci budou 
dočasně 
využívat 
pro vstup 
do školy 
vestibul 
a hlavní 
vchod. 

Možnost omezení mobilních
 
telefonů využijeme

Školský zákon nově umožňuje školám zakázat 
používání mobilních telefonů nejen v hodinách, 
ale i o přestávkách. Rozhodli jsme se, po vzoru 
finského školství, této možnosti naplno využít. 
Víme, že  (závislost na 
internetu, sociálních sítích, surfování či hraní 
her na mobilu) tímto krokem nevyhrajeme, ale 
rádi bychom vytvořili ze školy příjemné místo, 
které ochrání své žáky před lákadly, jež jim 
mobilní telefon podbízí.

boj s netolismem

IROP
Dne 3. srpna 2020 byly zahájeny stavební práce, jejichž výsledkem budou 
dvě nové učebny. A to Jazyková dílna a Učebna přírodních věd. Obě 
vzniknou v prostoru bývalého školnického bytu a přispějí k výraznému 
vylepšení práce pedagogů. Učebna přírodních věd připraví půdu pro 
skupinovou práci žáků ve fyzice, přírodopisu a v chemii. A Jazyková dílna 
prostorově přispěje k rozšíření výuky cizích jazyků a současně se stane 
reprezentativním prostředím naší školy. Práce na těchto učebnách by 
měly být dokončeny 31. března 2021 a jsou podpořeny Ministerstvem pro 
místní rozvoj finanční částkou téměř 5 300 000 Kč. Kromě učeben vznikne 
též zázemí pro práci Školního poradenského pracoviště, bezbariérová 
toaleta a výtah.

Posily v našem týmu
Až půjdete kolem nové nástěnky s fotkami učitelů, zjistíte, že obsahuje sedm nových tváří. Pan 
Harald Čadílek ml. bude novým učitelem anglického jazyka, pan Miroslav Svojanovský posílí náš 
tým v oborech hudební výchova, anglický jazyk a informatika. A vzhledem k předpokladu 
budoucí potřeby zastoupení v předmětu matematika jsme přijali paní Zuzanu Pustinovou. 
Návrat do školy zažívá naše bývalá žákyně Tereza Motálková, která bude novou vychovatelkou. 
U třech nových fotografií bude nápis asistentka, a to konkrétně u Libuše Šafářové, Marie 
Hochové a Olgy Panovy.

Fungování v jídelně

Jak se dotknou hygienická opatření školní 

jídelny? V porovnání s jarem minimálně. 

Žáci budou do jídelny docházet v režimu 

velmi podobném normálnímu fungování. 

Budou vedeni k vysoké úrovni hygieny. 

Příbory, stejně jako skleničku s pitím 

dostanou při výdeji oběda. Největší 

změnou tedy bude zákaz používání 

mobilních telefonů, který bude nejen 

opatřením hygienickým (aby se doba 

v jídelně zbytečně neprodlužovala), ale 

i psychohygienickým.

Digitální kompetence 2.0

Projekt podpora digitálních kompetencí, který realizujeme se společností Scio, 
nám přihrál novou techniku a zároveň dostaneme možnost školení a podpory 
v nových výukových metodách a programech. Naše pedagogy čeká série 
školení na téma Google aplikace pro pokročilé. Zároveň dostanou možnost 
seznámit se s Ozoboty, metodou SOLE nebo se vzdělávání podporujícími 
aplikacemi typu Kahoot!, Quizzis, Slido, Jamboard aj. Školení proběhnou 
v měsících říjen, listopad a únor.

myšárník
speciál

Vážení zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na Základní škole Svitavy, T. G. Masaryka 27, 
čeká nás rok, který bude v mnohém komplikovaný. Myslím tím hygienickou situaci, ale také situaci, kdy startujeme 
školní rok a některé děti budou znovu ve škole po dlouhých šesti měsících. Ve škole zároveň probíhají stavební práce. 
Přesto věřím, že to zvládneme. 
Jistě nám v tom pomůže selský rozum, stejně jako pedagogický cit. Budete-li mít nějaké podněty, nápady či připomínky, 
nebojte se na nás obrátit. Vzdělávání Vašich dětí je naše společná věc.
Pro podporu Vaší informovanosti vznikl tento výtisk Myšárníku speciál, jehož ambicí je seznámit Vás se zajímavými 
a podnětnými informacemi a novinkami pro letošní školní rok.

Mgr. Jiří Sehnal



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.

Mezisborovna a Předsborovna

Ne, že bychom o prázdninách neměli co dělat, ale ke všem stavebním, 
rekonstrukčním a přípravným pracím jsme ještě dotáhli 
revitalizaci prostoru mezi sborovnami a před ředitelnou. Vizuálně 
budete možná překvapeni. Cílem je, abyste se u nás cítili 
příjemně. Jako ředitel a jeden z členů kreativního týmu, který 
řešení zmíněného prostoru řešil, budu rád za zpětnou vazbu, 
abychom věděli, nakolik se záměr povedl.

Komenský 350

Vestibul naší školy je zmiňován v kronice jako jedna z nejzdobnějších 

prostor ve škole. V letošním školním roce nebude jen 

reprezentativním místem, ale také funkčním, protože jím každý den 

budou žáci přicházet i odcházet. Vestibulu vévodí Komenského obraz 

a naproti citát, jenž se stal mottem školy. I proto jsme se rozhodli 

v prostoru vestibulu instalovat výstavu o J. A. Komenském. 
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Každý měsíc nová hra

Dlouhodobě pracujeme na tom, aby o přestávkách, obzvláště těch velkých, bylo co 
dělat. V minulosti jsme otevřeli školní dvůr a naplnili jej stoly na stolní tenis, posezením 
a bylinkovou zahrádkou. Otevřeli jsme též sportoviště, aby naši žáci mohli načerpat 
energii pohybem na čerstvém vzduchu. V letošním roce budeme mít dvůr a hřiště 
omezeny z důvodu stavebních prací. Mísení dětí by také nebylo dobré kvůli nebezpečí 
coronaviru, a tak nás napadlo podpořit aktivní trávení volného času nákupem 
karetních a deskových her do tříd. Každý měsíc po dobu, kdy bude uzavřen dvůr, 
bychom rádi do každé třídy věnovali nějakou „přestávkovou“ hru. V září začneme 
Bangem! Pro nadcházející měsíce požádáme zástupce ve školním parlamentu a třídní 
učitele, aby nám pomohli zvolit, jakou hru by konkrétní třída uvítala do své sbírky. Tato 
akce vzniká v tiché spolupráci s firmou Albi a je pilotním ověřováním produktu, jenž 
v budoucnu nabídne školám sady přestávkových her. Jaké hry to budou, pomohou 
vybrat právě naše děti a naše zkušenost s vybranými hrami.

Ruština s rodilým mluvčím

Ruský jazyk učíme v osmé a deváté 
třídě v trojhodinové dotaci. Jsme 
tím originální, protože ostatní 
školy většinou volí systém učit 
druhý cizí jazyk dvě hodiny po dobu 
třech let. Velkou pomocí paním 
učitelkám, jež mají v gesci vyučovat 
Ruský jazyk, bude nová paní 
asistentka v 9. ročníku. Paní Olga 
Panova je totiž rodilou mluvčí 
ruského jazyka.

Zrušení sportovních soutěží

Vlastně je to logické, když chcete, aby se děti nepotkávaly, že jim zrušíte 
sportovní soutěže. Méně logické už je, že se to bude dít jen na úrovni škol, 
nikoliv však na úrovních oddílu, ale mně to nepřísluší komentovat. MŠMT 
pro letošní rok všechny soutěže zrušilo. Naštěstí hned ta první je oficiálně 
za minulý rok, a tak republikové finále OVOV, které letos proběhne v Brně, 
bude i s naší účastí. Držme klukům palce, ať všechny jejich zážitky jsou 
silnější než dezinfekce u vchodu do stadionu.

Parkování v okolí školy

Byl jsem informován, že v měsících září a říjnu bude 

probíhat rekonstrukce kanalizace ve vnitrobloku 

Městského úřadu naproti naší škole, díky čemuž 

dojde k omezení parkování v okolí budovy MěÚ 

(T. G. Masaryka 25). 

Zároveň bych vás rád požádal, abyste nezajížděli 

auty před školu. V tomto prostoru je nově 

instalován stojan na kola. Cesta na hřiště je 

vyhrazena pro příjezd stavební techniky. Vjezd 

bude umožněn pouze dopravní obsluze jako pošta 

nebo rychlá lékařská pomoc.                           Děkuji.

Bike point
Jezdí vaše dítě do školy a máte 
strach, kam si bude ukládat kolo po 
dobu stavebních prací? Nemusíte jej 
mít. Školní parlament již v loňském 
roce lobboval za přístřešek na kola, 
který by zabránil dešti. Tento nový 
přístřešek bude dočasně umístěn tak, 
aby vytvářel přirozenou hranici mezi 
bezpečným prostorem pro 
komunikaci před školou a boční 
cestou, kudy bude přijíždět potřebná 
technika pro stavební práce.

Dočasná omezení – omluva

Omlouváme se za dočasné omezení při pohybu v okolí 
školy i ve škole. Z důvodu rekonstrukce bude uzavřen 
přístup přes tzv. boční vchod. Na chodbách a v Čítárně 
bude dočasně uskladněn školní mobiliář, v němž jsou 
„ukryty“ pomůcky pro učebnu přírodních věd. Aby toho 
nebylo dost, tak je nám doporučeno zřídit tzv. marodku, 
tedy místo, kam izolujeme žáky potenciálně nakažené 
nemocí Covid – 19. Věříme, že následujících sedm 
měsíců, které pro nás budou složitější v logistice, utečou 
rychle a nepřinesou nějaké výraznější omezení, než 
aktuálně plánujeme.

Žák roku bude studovat IT

Žákem roku se za minulý školní rok stal žák 9. třídy Petr Chodil. Co o něm mj. napsali jeho učitelé?
...jeho schopnosti a dovednosti jsou nadprůměrné a dotýkají se mnoha oblastí. V době distanční výuky byl 
velmi aktivní nejen ve vzdělávání, ale i v komunikaci se svými spolužáky. Ochotně jim pomáhal. 
V průběhu školní docházky se pravidelně zúčastňoval Olympiád v anglickém jazyce, což zakončil v letošním 
školním roce krásným 4. místem v okresním kole. Na 3. místo dosáhl i v okresním kole Fyzikální olympiády 
v kategorii E. Byl úspěšným řešitelem informatické soutěže Bobřík informatiky, kde musel prokázat logické 
uvažování, algoritmizaci a základy programování. Při účasti na fyzikálně – chemické exkurzi prokazoval 
úžasné znalosti z vesmíru, které přesahovaly znalosti žáka základní školy. Petr byl pro učitele velkou oporou... 

Momentka 
z kurzu první 

pomoci 
od společnosti 
Life Support, 

kterého se 
naši 

pedagogové 
zúčastnili 

v přípravném 
týdnu.

Když budete mít cestu do školy, určitě se u ní zastavte. Je povedená 

vizuálně i informativně.
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Jedna ukázka 
z prostoru 
před sborovnou...


