
4.9.2017 

Milí rodiče, 

pokusím se Vám stručně podat informace ke školnímu roku 2017/2018. Zároveň Vám nabídnu 

zajímavé aktivity. Výhodu bude mít ten, kdo si dopis přečte pozorně.  

Organizace prvních dní ve škole 

4.9. 7:45 – 8:30 se ve škole přivítáme. Prvňáčci a jejich rodiče budou mít potom schůzku s Mírou. 

Můžete se ale přidat i ostatní, pokud Vás něco o škole zajímá osobně. 

5.9. 7:45 – 8:30 kruh, vytváření pravidel školy, 8:30 – 12:10 den her v Lesním centru, 12:10 – 

16:00 družina 

6.9. 7:45 – 8:30 kruh, 8:30 – 12:10 rozdávání učebnic, sešitů, 12:10 – 17:00 družina, 15:00 – 17:00 

zahradní slavnost na zahájení školního roku. Děti si zahrají hry, dospělí budou mít příležitost se 

seznámit a popovídat. Oceníme, pokud přinesete něco vlastnoručně vyrobeného – sladkého i 

slaného.  

V dalších dnech již bude probíhat běžná výuka. S domácími úkoly začneme od 18.9. S písemkami 

až od října (netýká se prvňáčků), stejně jako se zájmovými kroužky. Letos budou sportovní hry, 

taneční gymnastika, dramatický a anglický. Kroužky bývají mezi 15. a 16. hodinou. Od 14:00 do 

15:00 je úkolníček. V úterý od 16:00 budeme pokračovat ve zdravotním tělocviku 

s fyzioterapeutkou pro děti i rodiče. 

MŠMT vrátilo do výuky povinný výcvik plavání. Až na výjimky děti opakovaně vyjádřily rozhodnutí 

zachovat plavecký výcvik ve družině s našimi dospělými. Vnímají ho jako vstřícný k jejich 

představám o tom, kdy se chtějí v průběhu pěti let naučit plavat. Letos si k družinovým lekcím 

najmeme učitele plavání a tím splníme ministerskou povinnost. 

V rozvrhu hodin najdete, že první třídě končí výuka každý den ve 12:10, ve čtvrtek ve 13:05. 

Druhá třída končí každý den ve 12:10, v úterý ve 13:05. Třetí třída má do 12:10 pouze v úterý a 

v pátek. Jinak do 13:05. Čtvrtá a pátá mají každý den do 13:05, ve čtvrtek do 14:00. 

Od 10:05 do 10:30 je venkovní přestávka. Na zahradu chodíme každý den s výjimkou padání 

trakařů. 

V Modré škole začínáme v 7:45 komunitním kruhem. Samotná výuka probíhá až od 8:20. Kruh 

skýtá příležitost se pozdravit, naladit na ostatní, na práci, oslavit narozeniny, rozhodovat o chodu 

školy, řešit společně problémové situace, dozvídat se aktuality z Česka i ze světa. Většina rodičů 

se shodla, že jim začátek v 7:45 vyhovuje. Kdo přichází pozdě, připravuje se o informace a ruší 

ostatní.  

Novinky  

Druhou třídu bude učit Míša Jíšová, která se vrací z mateřské. Alča Chládková, vdaná 

Chlebounová, bude vykonávat funkci speciální pedagožky a zároveň bude některé hodiny učit. Na 

poloviční úvazek u nás bude tento rok pracovat psycholog Jirka Ammer, protože Hanka Simonová 

se odstěhovala do Austrálie. Ve škole bude každou středu a čtvrtek. Spolu s Alčou budou dětem i 

Vám zajišťovat pedagogicko-psychologickou podporu. S důvěrou se na ně obracejte s radostnými i 

méně radostnými záležitostmi. Improvizovanou kancelář mají zřízenu v kabinetu pomůcek. Dobře 



dostupní jsou také na telefonu nebo mailu. aja.chladkova@gmail.com 739 741 775, 

jiri.ammer@gmail.com 775 652 933 

Zároveň se také můžete obracet na třídní učitele a ostatní pedagogy podle potřeby. Třídní učitel 

první a třetí třídy je Míra Smolej. Třetí třídu bude na češtinu a matematiku učit Lenka Loderová. 

Třídní učitelka druhé třídy je Míša Jíšová. Třídní čtvrté a páté třídy jsem já. Angličtinu bude 

starší děti učit Terka Mlatečková, mladší děti Míša Jíšová. Asistentky: Andrejka Manca pro první 

a třetí, Iva Prudilová pro druhou, Renča Ehrenbergerová a Helča Dobiášová pro čtvrtou a pátou. 

Helča je také spolu s Věrkou Betlachovou vychovatelka.   

Do výuky etické výchovy zařadíme od čtvrtého ročníku FIE. Více informací a pozvánku na 

ukázkovou hodinu najdete na konci dopisu. 

Vztahy dospělí – žáci 

Asi jste si všimli, že se přikláníme k neformálnímu oslovování. A to jak u dospělých, tak u dětí. 

Ověřili jsme si, že vztahy mezi pedagogy a žáky nestojí na formě oslovení. Souzníme s filozofií 

Respektovat a být respektován. Ve škole není nikdo, kdo by si byl rovnější nebo méně rovný. 

Vztahům a atmosféře ve škole prospívá, když se k sobě chováme ohleduplně a všichni dodržujeme 

dohodnutá pravidla. Kurzů Respektovat a být respektován se můžete díky projektu zdarma 

účastnit v Modré škole ve dnech 29., 30.9. a 20.,21.10.  

Spolupráce rodina - škola 

Rádi spolupracujeme s rodinami. Jsme přesvědčeni, že odborníky na vzdělávání jsou spolu 

s pedagogy i děti a rodiče. Těší nás, když s námi připravujete akce, účastníte se jich, přinášíte 

náměty, jste součástí ranních kruhů, výuky. Přicházejte kdykoliv. Máme z toho radost. Spolupráci 

s Vámi vnímáme jako ocenění naší práce. Dáváte nám tím najevo důvěru.  

Na webových stránkách školy najdete plán akcí na tento školní rok. Zvlášť bych chtěla upozornit 

na stáže do inspirativních škol v Česku nebo květnový etnický výlet do Prahy pro rodiny. Tyto 

akce jsou díky projektu pro účastníky zdarma. 

A s velkým potěšením přijedeme i my za Vámi. Pozvěte nás do práce v rámci aktivity Budoucí 

povolání. Pro děti je přínosné seznamovat se s pracovním světem od útlého věku. Navíc na Vás 

budou před kamarády hrdí.   

Úzká spolupráce předpokládá také úzkou komunikaci. To je oblast, kterou bychom s Vaší pomocí 

rádi posílili. Informujeme Vás prostřednictvím týdenních plánů, dopisů, mailů. S některými z Vás 

se nám nedaří propojit ani jednou z těchto možností. Začali jsme posílat SMS. Ani to někdy 

nefunguje. Když nereagujete na naše oslovení, může být důsledkem, že se Vaše dítě něčeho 

nestihne zúčastnit, stane se objektem nedorozumění nebo se cítí nepříjemně. Ve škole jsme se 

dohodli, že z naší strany zapracujeme na detailním předání informací dětem. Vás prosíme, 

podpořte svoje děti svým zájmem o dění ve škole. Když od Vás dostaneme zpětnou vazbu, že jste 

zprávu dostali, vyhneme se nedorozumění všichni. 

Hodnocení dětí 

Věříme, že zdroj poznání pramení jedině z vnitřní motivace. Tu známky dusí, naopak 

sebehodnocení a slovní hodnocení posiluje. Je na dětech a na Vás, kterou možnost zvolíte. 
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Nabízíme obě. Třídní učitelé Vám v průběhu září pošlou návratku s rozhodnutím spolu 

s potvrzením o přečtení školního řádu a souhlasem s psychologem ve škole. 

Obsah učiva najdete ve školním vzdělávacím plánu, konkrétněji v týdenních plánech na webových 

stránkách. Sebehodnocení, slovní hodnocení nebo známky v žákovských knížkách. Nabízíme také 

schůzky s učitelem, rodičem a dítětem. Můžete se na ně objednat u třídního učitele kdykoliv 

během školního roku. 

Provoz ŠD 

6:45 - 16:00, středa do 17:00, pátek do 15:00. Poplatek 100 Kč se platí na účet školy společně se 

stravným vždy na měsíc dopředu. Pro děti je dobré mít převlečení na zahradu. Zároveň se většina 

dětí převlékat nechce. Prosím, dohodněte se se svými dětmi a ve družině s Věrkou nebo s Helčou, 

jestli na převlékání trváte.  

Také by bylo dobré ve družině upozornit na případná rizika spojená s obědem, například alergie. 

Snažíme se děti vést k zodpovědnosti i v jídle. Nenutíme dojídat. Spíše zvážit, jak velkou porci 

snědí. Děti si stanovily pravidlo, že mohou dvakrát za měsíc odmítnout polévku a dvakrát za měsíc 

druhé. 

Potřeby do výuky 

Do Vv plastový kelímek na vodu (např. od jogurtu), hadřík, zástěru, kufřík nebo krabici od bot na 

pomůcky, vodové barvy, tempery, štětce, nůžky, lepidlo. Do Tv tričko, kraťasy, tepláky, cvičky. 

Doporučujeme všechny věci podepsat. Z nějakého důvodu si děti své věci nepoznají. Bylo by 

dobré, kdybychom na potřebu doplnění pomůcek či vyprání věcí na tělocvik v průběhu roku 

upozorňovali děti z obou stran – škola i rodina.  

Rozhodnutí, zda obalit učebnice, pracovní sešity a sešity, necháváme na dětech. Domluvte se 

s nimi. Za poškozené učebnice vybíráme na konci roku odpovídající částku.   

Do 15. září vybírají třídní učitelé 400 Kč na pomůcky, sešity, tisk a pracovní sešity.  

Prosíme, omluvenky z výuky nebo družiny a mimořádné odchody nám z bezpečnostních důvodů 

dávejte předem písemně, emailem nebo telefonicky.  

FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování 

Náš mozek neustále vyhodnocuje, třídí, vybírá a zpracovává informace. Málokdy se ale mozek sám 

zabývá tím, jak přemýšlí, jak to dělá, že se dokáže pro něco rozhodnout, jaké vlastně má 

strategie řešení nových i obvyklých situací. Metoda FIE, která bude doplňovat výuku u našich 

žáků od 4. ročníku výše, je vhodná i pro dospělé a nabízí vhled do vlastního procesu myšlení, 

umožnuje lépe pochopit, jaké funkce jsou ve výborné kondici a které jsou oslabené. Ale tím to 

nekončí - dokáže ty oslabené posunout o krok dopředu a navíc při skupinové práci trénuje 

specifickým způsobem i emoční a sociální inteligenci. 

Pro mě osobně je třeba největší FIE objev setkávání s jinakostí. Potřebuji, aby ostatní dělali, 

chápali a prožívali jako já? Vyrovnám se s odlišnými přístupy? Dokážu je tolerovat? Dovolím se 

jimi obohatit? Zatím sebekriticky přiznávám, že to není jednoduché. FIE mě však přesvědčilo, že 

je možné i takové slabiny postupně překonávat. 



V létě prošlo šest našich zaměstnanců čtrnáctidenním intenzivním výcvikem a stali se z nás lektoři 

FIE. Skupinu čtvrťáků povede Míra, skupinu páťáků Helča, skupinu šesté, sedmé třídy já. 

Individuální lekce bude poskytovat Andrejka a Lenka Loderová. 

Máme chuť založit i rodičovskou skupinu. Vedla by ji Vlasta Pechancová. Setkávala by se vždy ve 

čtvrtek buď od 16:00 s malým poplatkem na hlídání dětí, nebo později večer. Případní zájemci se 

mohou již hlásit mně nebo Vlastě. Podle Vašich možností stanovíme čas setkávání. 

V průběhu září Vás pozveme na ukázkovou hodinu. 

 

Milí rodiče, nechť Vy i děti prožijete tento školní rok spokojeni a s námi. 

Radka Renzová 

774 500 580 

fargo@email.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní kontakty 

Telefon školy: 736 629 432                                                                                                     

Telefon MŠ - kuchyně: 731 131 809 – Petra Doležalová, obědy se přihlašují a odhlašují do 12:00 

výhradně u ní.                                                                                                                                  

Emailová adresa: zslacnov@svitavy.cz                                                                                    

Facebook školy: profil - Modrá škola (ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov)                                          

Webové stránky: www.modra-skola.cz  
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