Vážení rodiče, milí žáci,
jsem přesvědčená, že pro pedagogy, žáky a rodiče nikdy nebylo vzdělávání náročnější. Technické vymoženosti
bychom rádi vyměnili za společné setkávání, sociální vztahy v rámci rodiny a školy. Pojmy prezenční a distanční
výuka se staly součástí našich životů. Pojďme je využít k tomu, abychom posílili naše vztahy, vědomosti, naši
budoucnost. Všichni věříme, že se v dubnu konečně dočkáme a začneme učit prezenčně. Bylo pro mě zajímavé
sledovat, jak se postupně u žáků měnilo chování ke svým rodičům, sourozencům, prarodičům, ke spolužákům
a vyučujícím. Již to nejsou „jenom“ paní učitelka nebo pan učitel. Žáci si s námi píší, vyměňujeme si fotografie,
vzpomínky, myšlenky…
Připravujeme se na zápis do 1. ročníku. Zájem již převýšil naše možnosti, proto jsem vydala kritéria pro přijetí, která
jsou zveřejněná na stránkách školy. Využiji tuto příležitost, abych dodala chuť do práce nejenom stávajícím žákům,
pedagogům, ale také budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Distanční výuka dosud probíhá v našich domovech, ale
ve škole se stále pracuje. Využili jsme nepřítomnosti žáků k rekonstrukci odborných učeben a připravujeme se již
nyní na další školní rok. Od vzniku školy je největším úspěchem společné vzdělávání všech žáků bez ohledu
na handicap. V posledních letech překonáváme jazykovou bariéru u žáků ze zahraničí. Všichni žáci budou mít od září
možnost pravidelně docházet na doučování z českého jazyka, z matematiky a z cizích jazyků. Bude součástí
odpolední zájmové činnosti, do které se žák může přihlásit. V době, kdy nás ochromil COVID-19, jsem se soustředila
na technické vybavení školy. Od září budeme mít již čtyři odborné učebny, kde budou mít všichni žáci ve výuce svůj
školní notebook. Troufám si tvrdit, že inkluzivní vzdělávání a technická vybavenost je nejenom v rámci jihlavských
škol nadstandardní.
Jakým směrem se dát nyní? Jsem přesvědčená o tom, že nastává čas pro komunikaci, která nám bude chybět,
pokud ji nepodpoříme. Jedna ze stávajících tříd prochází rekonstrukcí a stane se odbornou jazykovou učebnou,
která svým vybavením přispěje k tomu, aby se žáci mohli snadněji učit cizím jazykům. Důraz bude kladen na poslech
a komunikaci. Přispěje k tomu interaktivní tabule a vybavení audiotechnikou i notebooky pro každého žáka.
Je jistě žádoucí mít znalosti, ale jak je získáváme? Myslím si, že nejlepším zdrojem informací je a vždy zůstane kniha.
Mnoho let jsem si přála velkou školní knihovnu, abych žáky přesvědčila o tom, že půjčit si knihu a s láskou obracet
stránky nic nenahradí. Stalo se. Mimo jazykové učebny chystáme i odbornou učebnu pro čtenářskou gramotnost.
Školní knihovna bude i relaxační místností, jejíž součástí bude několik tisíc knih pro žáky a pedagogy.
V novém školním roce bude přestěhovaný stávající školní klub do přízemí školy, vedle školní družiny, a dojde k jeho
modernizaci. Předpokládám, že to ocení především rodiče při vyzvednutí dítěte po výuce. Ve školním roce
2021/2022 zpracujeme nový Školní vzdělávací program, abychom se přizpůsobili novým podmínkám a nahradili
žákům chybějící znalosti. K jedné změně přistoupím již v září, a to v 5. ročníku. V etické výchově bude obsahem
finanční gramotnost ve spojení s etickými zásadami.
S COVID-19 máme za sebou již příliš dlouhou cestu. Mnohým, ať dětem nebo dospělým, přinesla nemoc ztráty
v rodinách, ztráty v sociální a ekonomické oblasti, psychické problémy. Ve škole je zřízeno Školní poradenské
pracoviště, máme ve škole specialisty, kteří pomohou při návratu žáků do školy. Poskytneme všem péči, aby cítili
bezpečí, jako tomu bylo dosud. Od září najdete na stránkách školy informace, koho z pedagogů můžete oslovit
s konkrétním problémem, jak chápat jednotlivé pojmy, které dostanete od dětského psychologa nebo dětského
psychiatra, jak porozumět Doporučení a Zprávě, které vaše dítě dostane v poradně apod.
Připravujeme další novinky, například modernizaci budov, které si ponecháme jako překvapení. Děkuji všem, kteří
jste nám napsali e-mail nebo dopis, že si naší práce vážíte, poděkovali jste nám a podpořili jste nás. Vzájemná
důvěra byla velmi důležitá. Je to pro všechny strany velmi těžké, ale teď se již budeme těšit, že se zase potkáme
ve škole a začneme pracovat tak, jak jsme zvyklí. Na stránkách školy budete i nadále dostávat pravidelné informace,
jak bude výuka probíhat. Přizpůsobíme se a společně to zvládneme. Děkuji, že si vzájemně pomáháme.
Hodně zdraví přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy

