Květen 2021

Měsíc květen byl v mnoha ohledech poněkud odlišný od májových měsíců v jiných letech.
Vezměte si jen to počasí. Většinu dní bylo poměrně chladno, popř. deštivo, větrno. Inu,
nemůže být pokaždé posvícení.
Je třeba s povděkem a s pokorou přijímat věci tak, jak
jsou. Pokusit se měnit a změnit to, co lze. A když to nejde, nedělat si z toho těžkou hlavu.

Od 17. 5. 2021 mohli žáci 1. stupně navštěvovat školu již bez střídání (čili nerotačně).
Starším žákům bylo umožněno chodit do školy až od 10. 5. střídavě po týdnu a až od
24. 5. byla rotace zrušena úplně. Tzn., že od tohoto data chodili všichni žáci
v Jihomoravském kraji do školy, bez střídání. Hurááá!
Změny nastaly i v oblasti frekvence testování. Začínalo se testovat 2x týdně, v pondělí
a ve čtvrtek. Následně od začátku měsíce května 1. stupeň přešel na testování 1x týdně,
avšak 2. stupeň musel antigenní testování absolvovat 2x týdně. Ale od 24. 5. se začali
i starší žáci testovat jen 1x týdně. Kdo chyběl ve škole v testovací den, musel se přijít
otestovat po příchodu do školy k paním hospodářkám.
Stále platilo, že kdo z dětí či zaměstnanců prodělal onemocnění Covid-19, nemusel se
testovat. Dokonce se prodloužila „doba hájení“ z 90 dní od zjištění nemoci na
dvojnásobek, čili 180 dní. Většina zaměstnanců je proočkovaná, a i tady
nastala změna. Dříve se musel testovat každý, kdo ještě neměl 2 týdny od
2. dávky vakcíny. Koncem května již stačilo mít 22 dní od 1. dávky očkování.
Roušky či respirátory se však stále sundat nesměly. Nutno podotknout, že jsme doposud
neměli žádného pozitivně testovaného žáka či zaměstnance. Jen pár ojedinělých falešných
testů, které pak následně vyšly na PCR testech negativně.
Zpívat se zatím stále nesmělo (kromě mateřských škol), ale bylo možno začít chodit
sportovat ven na hřiště či do parku. Aspoň něco. Pohyb je důležitý.
K uvolňování a změnám začalo v květnu docházet i v jiných oblastech lidského života, např.
u služeb, v kultuře a jinde. Jaká radost je zajít si do divadla či sednout si na zahrádku
restaurace nebo kavárny a dát si tam něco dobrého. Nebo navštívit holiče či kadeřnici.
Vše však bylo podmíněno očkováním nebo testováním, respektive čestnými prohlášeními.
A podmínky několikrát naše vláda měnila.

Moc děkujeme zručnému a ochotnému panu Medkovi, tatínkovi dvou našich žáků z 1. a 4.
třídy, který vyrobil a věnoval naší škole spoustu dřevěných kostiček s dírkami na držení
zkumavek při antigenním testování. V množství pro 3 třídy! Kostičky jsou oblíbené a vždy
na testování všechny zmizí k zapůjčení, aby se pak opět vrátily do kanceláře hospodářek.
Dále se využívají papírové stojánky od výrobce či kostičky z Lega Dupla, kolíčky na prádlo
nebo držáky vyrobených z krabiček od vajec.

S příchodem žáků 2. stupně se zahájily i hodiny pracovního vyučování, a tak žáci hrabali
posekanou trávu, pleli záhonky, sázeli rajčata a jiné plodiny, čistili jahodníky či upravovali
okolí jezírka. … A všude to kvetlo a vonělo, i když byla někdy pořádná zima.

Některé třídy využívaly, než se povolila více tělesná výchova, náš školní dvůr, kde byla
k dispozici mimo jiné i oblíbená Františkova stezka… na snímku třeba II. D.

A zakrátko se povolilo sundávat venku roušky či respirátory, tak to byla úleva.
se, až je budeme moci sundat i v budově školy. Je to pro všechny vyčerpávající.

Těšíme

Druhá neděle v měsíci květnu patří odjakživa maminkám. Vzpomínali jsme, jak se u nás
konaly Školní akademie při příležitosti Dne matek. To zatím nebylo možné zorganizovat,
ale jednou se i toto vrátí, uvidíte.
Paní učitelky na 1. stupni ovšem nezahálely a děti
pod jejich vedením vyráběly různá přáníčka pro své maminky. Jistě je to potěšilo.

Po znovuobnovení standardní školní docházky se to opět v jednotlivých odděleních školní
družinky hemžilo dětmi, pastelkami, hračkami, knížkami… a jednotliví vychovatelé se
snažili vymyslet pro žáky něco nového. Například paní vychovatelka Simona Markusíková
děti nafotila, fotky upravila, vytiskla jen polovinu obličeje a druhou si žáci sami dokreslili.
Takový poloautoportrét. Nápad sklidil úspěch, děti to velmi bavilo. Však se podívejte.

V květnu se zpracovávaly a vyhodnocovaly výsledky zápisů do
prvních tříd. Byly přijaty děti spádové, děti nespádové, mající
ale tady již sourozence, a z ostatních nespádových dětí se
muselo dle nařízení losovat. Opravdu málokdo ví, jak složitá je
celá administrativa ohledně zápisů. To by jistě potvrdily
všechny zástupkyně pro 1. stupeň na školách. Rodiče
pochopitelně ani nemohou tušit, kolik je s tím námahy,
papírování, obvolávání i vysedávání u počítače. Váhavost při
výběru školy nám přidělává hodně práce navíc.
Velké poděkování patří naší paní zástupkyni pro 1. stupeň a statutární zástupkyni ředitele
Mgr. Michaele Skořepové za obrovské pracovní nasazení, které značně přesahuje v tomto
období obvyklou pracovní dobu.
Kvůli koronaviru se posunul termín voleb do Školské rady, což je orgán skládající se ze tří
zástupců. Zástupce za rodiče žáků, zástupce za pedagogy a zástupce za zřizovatele, tj.
Městskou část Brno-Královo Pole.
Volební období je tříleté a v květnu přijímal pan ředitel Mgr. David Jalový kandidaturu
všech, kdo měli zájem. Volby se uskuteční v červnu. Jak to dopadlo, se dozvíte v červnové
školní kronice.

Na konci měsíce května proběhly na naší škole přijímací zkoušky do šestých tříd
s rozšířenou výukou jazyků. Z anglického a českého jazyka, ale i z matematiky. Podle toho,
kolik dětí se dostane na víceletá gymnázia, je možno pak přibrat děti-zájemce o náš
Slovaňák. Popř. dle zájmu a možností doplnit i třídy běžné, kde se věnují jazykům
klidnějším tempem.
Z nařízení ministerstev byly povoleny od 31. 5. 2021 školní výlety a školy v přírodě, tak
o nich povyprávíme příště.

