Základní škola v Brně na Slovanském náměstí
Školní rok 2020/2021 - ZÁŘÍ 2020
Tak tu máme další školní rok. Minulý byl velmi náročný, a nejen kvůli celosvětové pandemii
nové nemoci – Covid 19 - způsobené novým typem koronaviru.
Ani letošní nebude jednoduchý. Při vší náročnosti však může být hezký a na milá překvapení
bohatý. Všichni se můžeme na dobrém školním roce podílet. Zaměstnanci školy, žáci
a jejich rodiče, naši příznivci a podporovatelé i kritici. Každý neseme jistý díl
zodpovědnosti. Pomáhejme si v tom a povzbuzujme navzájem, bude-li potřeba.
Děkujeme všem, kteří chápou, že se musíme řídit „Manuálem“ Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, vyhláškami Ministerstva zdravotnictví a nařízeními z hygienických
stanic a dalších institucí. Každý víme, že výsledkem může být často jedině kompromis.
Někdo moudrý řekl: „Blažený, kdo se neohání zachováním předpisů, ale usiluje o naplnění
jejich podstaty.“ My budeme usilovat o obojí.
A hlavně se mějme rádi a dávejme si to najevo. Úsměvem, slovem, skutkem…

PO VĚKY ZDE STŮJ, VEĎ, CHRAŇ, VZDORUJ!

Ředitel: Mgr. David Jalový
Statutární zástupce ředitele a zástupkyně pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Skořepová
Zástupkyně pro 2. stupeň: PaedDr. Eva Krochmalná

Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny tyto třídy:
1. stupeň
I. A – Mgr. Věra Podsedníková
I. B – Mgr. et Mgr. Lada Pitrová
I. C – Mgr. Miroslava Geržová – ŠPP - výchovný poradce pro 1. stupeň
I. D – Mgr. Michaela Rudišová

II. A – Mgr. Jana Veselá
II. B – Mgr. Iveta Koblihová
II. C – Mgr. Monika Mojžíšová
II. D – Mgr. Petra Kezniklová

III. A – Mgr. Zdeňka Procházková
III. B – Mgr. Jarmila Szczotková
III. C – Mgr. Jana Vondráková
III. D – Mgr. Ivana Šobáňová

IV. A – PaedDr. Alena Ondrašíková
IV. B – Mgr. Lenka Kovářová
IV. C – Mgr. Romana Rovná – ŠPP – metodik prevence pro 1. stupeň
IV. D – Mgr. Markéta Vančurová

V. A – Mgr. Silvie Homolková
V. B – Mgr. Lucie Hebnarová
V. C – Mgr. Hana Štefanová

2. stupeň
VI. A – Mgr. Hana Hamplová
VI. B – Mgr. Zuzana Petrová
VI. C – Mgr. Jana Chaloupková
VI. D – Mgr. Beáta Konečná

VII. A – Mgr. Ingrid Holásková
VII. B – Mgr. Martina Šárová
VII. C – Mgr. Martina Radová
VII. D – Mgr. Ivana Kováčová

VIII. A – Mgr. Drahoslava Vidoňová
VIII. B – Mgr. Kateřina Mikuláštíková
VIII. C – Mgr. Dagmar Lešenarová

IX. A – Mgr. Jitka Pešková
IX. B – Mgr. Martina Slavíková
IX. C – Mgr. Petra Šamalíková
IX. D – Mgr. Sylva Tůnová

Ostatní pedagogové:
Mgr. Hana Baršová
Mgr. Libuše Burkertová
Mgr. Eva Čechová – metodik informačních a komunikačních technologií
Mgr. Zuzana Eremiášová
Mgr. Tomáš Fiala
Mgr. Věra Gregorová
Mgr. Dana Hofericová – ŠPP - speciální pedagog
Mgr. Milada Kleinová

Mgr. Vladimíra Knytlová – vedoucí ŠPP - výchovný poradce pro 2. stupeň
Mgr. Jan Kovář
PhDr. Jolana Kubíková
Mgr. Lenka Plačková
Mgr. Jana Rožňáková
Mgr. Lucie Valová
PaedDr. Milada Zezulová
Asistent pedagoga:
Mgr. Drahomíra Humplíková
Mgr. Anna Mytyzková
Mgr. Yveta Pernicová Galová
Doučovatelé – projekt EU:
Mgr. Drahomíra Humplíková
Simona Markusíková
Bc. Aleš Ondráček
Mgr. Yveta Pernicová Galová
Martina Slavíková
Školní družina:
Martina Foltýnová
Václava Jebáčková
Mgr. Jana Jirsová
Jiří Kozel
Simona Markusíková
Bc. Aleš Ondráček
Mgr. Yveta Pernicová Galová
Renata Ratiborská
Bc. Belinda Sobková
Petra Střechová – vedoucí ŠD

Provozní pracovníci:
Hana Jiskrová - uklízečka
Dana Kalousková - uklízečka
Jan Kosek – školník, vedoucí provozu
Dana Křížová – uklízečka
František Marek – uklízeč
Jarmila Mičková – uklízečka
Andrea Schwecová – vrátnice
Věra Slámová – uklízečka
Petra Tribulová - uklízečka

Ing. Dana Košická – hospodářka
Eva Poláková DiS. – hospodářka

Školní kuchyně:
Miriam Banďouchová – vedoucí ŠK
Radka Hrabcová – kuchařka
Jitka Kéryová - kuchařka
Alena Klocová – administrativní pracovnice ŠK
Dagmar Pospíchalová – kuchařka
Sylva Smejkalová - kuchařka
Blanka Střechová – kuchařka
Vladimíra Tomková – vedoucí kuchařka
Blanka Vyskočilová – kuchařka

Na mateřské či rodičovské dovolené:
Mgr. Eva Holíková

Mgr. Kamila Uzlová

Mgr. Veronika Nováková

Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Petra Kročilová

Mgr. Kateřina Vrbacká

O prvním školním dni i celý první týden chodili žáci do školy různými vchody. Prvňáčci přišli
1. září se svými rodiči, kteří měli z doporučení ředitele nasazené na obličeji ochranné
roušky. Vcházeli hlavním vchodem.
Druhý vchod byl ještě v momentální rekonstrukci (oprava sousoší). Ostatní žáci 1. stupně
vstupovali bočním vchodem u školní jídelny z ulice Bulharská. Žáci 2. stupně využívali pro
vstup do školy vchod ze školním dvora.

Abyste si ale nemysleli, že to v přípravném týdnu mají zaměstnanci jednoduché. Nemají.
Připravit všechny třídy, kabinety, chodby, aby sloužily svému účelu, zprovoznit vše,
vytvořit novou výzdobu, zúčastňovat se denní porad, studovat nařízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a další věci. Nepočítaje časově složitou administrativu
třídních učitelů. A když bylo zapotřebí, musely i paní učitelky popadnout hadr a kbelík…

Roušky se z nařízení státu nemusely používat, ale přesto přešla po pár dnech škola na
vlastní nařízení a při frontách na oběd si je všichni na chvíli nasazovali.

Vznikl sanitační řád, který upravoval způsob a frekvenci úklidu, dezinfekci celé školy
i jednotlivých místností a úseků, režim v „kovidové místnosti“ určené k izolaci žáka při
podezření na nákazu. Z nařízení ministerstvev bylo třeba pravidelně i během vyučovacích
hodin větrat, což není nikdy na škodu. Všem žákům se při vstupu do školy každé ráno
dezinfikovaly ruce. Během pobytu ve škole byli žáci pravidelně upozorňováni na zvýšenou
hygienu rukou prostřednictvím mýdla s vodou.
Stejně tak i zaměstnanci byli povinni se řídit zpřísněnými hygienickými pravidly. Je třeba
je chápat a respektovat, i když může mít každý člověk na „kovidovou“ problematiku odlišný
názor.
Jak dny plynuly, měnily se i pokyny od vlády a ministerstev. Od 10. 9. 2020 byly zavedeny
povinně roušky v obchodech a ve školách o přestávkách. A od 18. 9. 2020 museli mít žáci
II. stupně a jejich vyučující ochranu úst a nosu i během vyučování. Výjimku tvořily hodiny
hudební výchovy, tělesné výchovy a výuka hry na dechové nástroje. Zatím.
Od této chvíle se zdály být starší žáci a jejich pedagogové unavenější. Není divu. Mít
přikrytou pusu a nos několik hodin není příjemné, ani lidskému tělu přirozené. Hlavní však
je, že jsou školy otevřené. Alespoň v měsíci září se to na Slovaňáku povedlo. A to je dobře.

Určitě jste zvědavi na novinky z naší školy, které se udály jak v září, tak o prázdninách.
Co vše se opravovalo či nově budovalo. Co se zlepšilo a zatraktivnilo. …
Tak tedy:
Například v létě se v suterénu školy instalovala nová technologie výměníkové stanice.

A opravoval se jeden ze vstupních historických portálů.

V loňském školním roce vznikly nové přírodovědné učebny v suterénu školy. Byla o nich ve
školní kronice jen letmá zmínka. Učebny se zatím příliš nestihly využít. Ale o obrázky se
podělíme rádi.

Před více než rokem to vypadalo takto:

A po nějaké době vykoukla žlutá a modrá učebna přírodovědných předmětů ve vší kráse…

Nechybí samozřejmě nová sociální zařízení…

Všechny třídy dostaly nové cedulky označující učebny. Na prvním stupni byly vyrobeny
z keramiky naší šikovnou paní vychovatelkou ze školní družinky Vendulkou Jebáčkovou. Ty
pro druhý stupeň stihl vyrobit ze dřeva náš bývalý zaměstnanec, učitel výtvarné výchovy
Mgr. Jan Wolf, který naši školu o prázdninách opustil, aby začal učit v hlavním městě.
Děkujeme mu a přejeme hodně pevného zdraví a úspěchů v novém působišti.

Na začátku září nám vytrhnul trny z paty náš bývalý pan školník, usměvavý František Uzel,
na jehož památku vznikla na školním dvoře při jeho odchodu do důchodu „Františkova
hmatová stezka“. František je velmi ochotný a velmi rád naší škole pomohl s akutními
opravami. Moc mu děkujeme aneb Dobří holubi se občas vracejí.

Se začátkem školního roku jsme se také stihli pozdravit s jednou z našich „učitelek –
mateřinek“. Paní učitelka Katka Vrbacká si vychutnává své mateřství s Klárkou a my jsme
je obě moc rádi viděli.

V měsíci září se povedlo všem třídám čtvrtých a pátých ročníků během zpřísnění režimu
v celém státě navštívit dopravní hřiště v Brně-Komíně. A jak lze vidět z přiložených
fotografií, děti si to určitě hezky užívaly. Dopravní výchova je nesmírně užitečná
a důležitá.

Všichni páťáci se stihli v září zúčastnit výukového programu realizovaného Domem dětí
a mládeže Lužánky. Název zněl Brněnské pověsti
a jednalo se v tomto případě o tzv. I. okruh. Tyto
programy jsou naší školou často využívány a týkají
se vlastivědy města Brna. Žáci se dozvěděli vše
podstatné o vzniku Brna, historických událostech
a vyslechli si pověsti vztahující se k jednotlivým
místům.
Prošli se s paní průvodkyní od Moravského náměstí
kolem kostela sv. Tomáše a kostela sv. Jakuba až
na náměstí Svobody. Dále k Měnínské bráně,
v jejíž blízkosti nakoukli do průjezdu na kamennou pannu na Orlí. V závěru je ještě čekal
Zelný trh a návštěva Staré radnice.
Když jsme byli nuceni z důvodu pandemie koronaviru zrušit všechny školy v přírodě a školní
výlety, bylo nám to líto kvůli dětem. Jedna škola v přírodě se zrušit nepovedla, bylo možno
pouze změnit termín a přesunout pobyt na září. Vzhledem k narůstajícímu počtu
nakažených lidí v republice jsme pochopitelně trnuli, zda se podaří tuto jedinou školu
v přírodě zrealizovat. Nakonec vše dobře dopadlo, a tak letošní třídy III. C a V. C vyrazily
autobusem k vesničce Zderaz blízko Proseče u Skutče. Ubytování a stravování měly děti
s paními učitelkami Mgr. Janou Vondrákovou, Mgr. Hanou Štefanovou, Mgr. Danou
Hofericovou a s oblíbenou paní zdravotnicí Miluškou Koskovou Jurečkovou zajištěno
v rekreačním zařízení Renospond.
A nyní předáme slovo zkušené paní učitelce Janě Vondrákové:
„Žáci z III. C a V. C odjeli čtvrtý zářijový týden na ozdravný pobyt do Zderazi. Čtyři
slunečné a jeden deštivý den strávili v hotelu a ubytovně
Renospond, obklopeni krajinou lesů plných rozmanitých druhů
hub, zeleného mechu a ticha, který narušoval jen zpěv ptactva.
Během pobytu se seznámili s činností nedaleké záchranné stanice
Pasíčka, ve Zderazi si prohlédli skalní obydlí lidí z dávných dob
s podivem k jejich skromnému vybavení a dostatečně využili
travnatých ploch k hrám.
Prudký déšť náladu při pátečním odjezdu nepokazil. Děti byly rády, že i přes veškerá
koronavirová omezení se společný týden uskutečnil.“
A my dodáváme, že jsme také rádi. Děkujeme paním učitelkám Janě, Haně a Daně
i zdravotní sestře Milušce za vynaloženou energii a péči o děti.

~
Se začátkem školního roku jsou spojeny adaptační kurzy nových šestých tříd. Cílem je se
lépe poznat navzájem. Žáci mají novou paní učitelku třídní, která je s velkou
pravděpodobností dovede až do devátého ročníku. A i samotní žáci jsou pro paní učitelku
leckdy noví. Občas také přibydou tváře úplně nové z jiných škol.
Stejně jako u školy v přírodě i zde jsme byli v očekávání, zda se „adapťáky“ podaří
uskutečnit. Ale bylo nám přáno a povedlo se. Tedy až na třídu VI. B, u které se přihlásilo
velmi málo dětí, a to pak ztrácí adaptační kurz svůj původní účel a smysl.
Třída VI. A vyrazila na tři dny do Skleného na Vysočině. Dětem se věnovala jejich třídní
učitelka Mgr. Hanka Hamplová a doprovázející pedagožka Mgr. Martina Šárová, ale také
místní lektoři, kteří připravili různé kolektivní a jinak stmelující hry, hříčky a aktivity.

Hochy a děvčata ze VI. A vystřídali šesťáci z déčka, které vedla jejich třídní učitelka
Mgr. Beáta Konečná v doprovodu paní učitelky Mgr. Lucie Valové, jež se nám do školy
vrátila z rodičovské dovolené.

Poslední adaptační kurz se odehrál na stejném místě jako zmiňovaná škola v přírodě,
tj. v rekreačním zařízení Renospond u Zderaze. Třídní učitelkou VI. C se stala Mgr. Jana
Chaloupková a s „adapťákem“ jí pomáhala její kolegyně Mgr. Kateřina Mikuláštíková.

Věříme, že se dětem na adapťáku aspoň trochu líbilo, že poznali nové kamarády a budou
tahat za společný provaz, pomáhat si a případné problémy vyřeší ve spolupráci se svou
třídní učitelkou. Ta jim jistě ráda pomůže či poradí. Vždyť jsou teď na čtyři roky tak
trochu „jejími dětmi“.
~
Během léta i září proběhla různá školení a semináře pro pedagogy. Jsme rádi, že se někteří
mají stále chuť vzdělávat ve svém oboru a aprobaci. S jedním školením vás rádi seznámíme
více, poněvadž je velmi zajímavé a od jiných druhů vzdělávání se přece jenom liší.
V srpnu proběhla třídenní Letní geografická škola, které se zúčastnily Mgr. Martina
Radová se svou kolegyní zeměpisářkou Mgr. Martinou Slavíkovou. Přednášel RNDr. Vladimír
Herber z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Škola
nesla název Geografické vzdělávání a koronavirová krize. Jednalo se o směs
přednášek i workshopů, jak se dnes praktickému vyučování říká. Účastníci
se zabývali proměnou pohledů na region a co s tím ve výuce, geopolitickým
soupeřením mocností a jejího dopadu na Evropskou unii. Součástí byla
i terénní exkurze do Hostýnských vrchů (Rusava – Svatý Hostýn – Holešov),
které však nepřálo počasí. Přesto byl celý pobyt přínosem a našim pedagožkám se líbil.

Ve vestibulu u vrátnice vznikla před začátkem školního roku „Školní knihobudka“. Jedná
se o originální poličku ve tvaru větvičky, ve které naleznou zájemci o papírové čtivo
vyřazené knížky ze školní knihovny. A pokud by někoho daná knížka zaujala, může si ji
odnést domů k přečtení i k rozšíření své knižní sbírky. Jen škoda, že z důvodu pandemie
se příliš mnoho dospělých do školy nedostane a děti se ve vestibulu také zdržují co
nejméně. A tak knížky čekají, ale věříme, že se svých čtenářů jednou dočkají.

I na školní zahradě se toho událo. Aby neskončila škola a zejména školní zahrada na dvoře
zarostlá jako v té šípkové pohádce, bylo třeba přiložit ruku k dílu. A ne jednou, ale
mnohokráte. Vytrhávat plevel, rýt, sázet, zalívat… S tím zalíváním naštěstí letos pomohl
poměrně hojný déšť, a když bylo třeba zálivky, využívala se téměř vždy jen dešťovka ze
sudu. Což je pro rostlinky nejlepší a pro školu z důvodu ekonomických také.

Možná si někteří pečliví čtenáři loňské školní kroniky pamatují, že byla kdysi zmínka o tzv.
letnění rostlin – kaktusů, sukulentů a dalších. Přes zimu a chladnější měsíce roku odpočívají
ve školním skleníku, ale přes léto si hoví hezky venku na vzduchu. A pak najednou některé
vydaly svou skrytou krásu…

Bylo možno také vidět růst, kvést a plodit zeleninu a bylinky. Aby neležely prázdné záhonky
ladem. A třeba mrkev, hrášek, rajčátka a další zelenina se hodily v létě přítomným
zaměstnancům jako lehký oběd. Však byla také odpracována.

Na začátku září obdržely na školní zahrádce své čestné místo dva nové přírůstky
rybízových keříků – černého a bílého. Uvidíme, zda-li se ujmou.

Vedle starého kompostéru přibyly další dva nové, jež stihly v závěru loňského školního
roku žáci s našim již bývalým panem učitelem Mgr. Janem Wolfem (učitelem výtvarné
výchovy) natřít speciální přírodní lazurou, aby kompostéry venku déle vydržely.

Někdy před letními prázdninami hodila některá paní kuchařka zbytky dýně (vaří se z toho
báječná jídla – dýňová polévka, pečená dýně… ) do kompostu. A po několika týdnech…

Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl občas přiložit ruku k dílu a pomoci dobrovolnicky
zušlechťovat prostředí školní zahrady a dvora, neváhejte se přihlásit.

Měsíc září uběhl a v rámci omezených možností jsme ho zvládli. Kéž zvládneme společnými
silami i všechny další náročné a těžké situace. Dnešní koronavirová doba je zkouškou
pokory a trpělivosti každého z nás. Ale všichni se moc těšíme, až budeme moci „náhubky“
z našich úst a nosů sundat, vdechovat kyslík volně a budou vidět naše úsměvy.
A nezapomeňte, že úsměv poznáme i dle očí. Tak se usmívejme. I pod rouškou to má cenu.
Na závěr si můžete prohlédnout snímek školy z netradičního úhlu pohledu. Těsně před
začátkem školního roku jeden náš zaměstnanec zkontroloval náš Slovaňáček shůry, zda
nemáme díru ve střeše…

