„OHLÉDNUTÍ“ V BŘEZNU 2022
NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ ZŠ MALENOVICE,
TŘ. SVOBODY PRO RODIČE
NÁVRAT DO NORMÁLU
Po dvou letech se konečně režim ve škole vrátil do původní podoby. Období nejrůznějších nařízení,
speciálních postupů, organizačních změn je za námi. Pandemie nám ukázala, že k situacím, které jsme dříve
hodnotili jako velmi obtížné, nyní dokážeme společně s vámi nalézt kreativní a vynalézavá řešení. Slova „to
nejde“ již prakticky neznáme a takto „posíleni“ vstupujeme do další části školního roku.
S rozvolněním souvisí opět možnost dopřát žákům lyžařské kurzy, plavecké výcviky, školy v přírodě,
výjezdy pro třídní kolektivy mimo školu, vzdělávací a kulturní akce nebo třeba návštěvy odborníků z praxe.
Učitelé mají znovu motivaci do své práce, která je pro mnohé životním posláním. Na webových stránkách školy
a školním Facebooku Vás velmi rádi seznamujeme, co se právě děje a děkujeme Vám, že s námi sdílíte radost,
která je s tím spojena.
Za zmínku stojí opět běžný režim ve školní jídelně. Nyní je již vše jak má být a jak to máme rádi: příchody
ani počty míst nejsou omezeny, žákům je opět k dispozici samoobslužný ostrůvek s polévkou, saláty a nápoji.
Paní kuchařky si také pochvalují nový moderní konvektomat, který jim velmi pomůže v přípravě obědů.

UDÁLOSTI NA UKRAJINĚ NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ
Ani učitelům a žákům naší školy není lhostejné aktuální dění na Ukrajině. S obavami sledujeme situaci
a vyjadřujeme tímto podporu našim ukrajinským žákům, jejich rodinách a příbuzným na Ukrajině.
Zorganizovali jsme sbírku, do které se zapojila velká část z vás. Velmi za toto děkujeme, posloužila dobré
věci.
Postupně přijímáme nové žáky do našich kolektivů. Citlivě a s velkou empatií přistupujeme k jejich
začlenění a k celému tématu. Před aktuálním děním se neschováme, a tak se snažíme poskytnout žákům
odpovědi přiměřené věku. Velmi si přejeme, aby události nabraly poněkud jiný spád a opět zavládl mír.

PŘIROZENÝ KOLOBĚH
Na zahájení povinné školní docházky již čekají budoucí prvňáčci, se kterými jsme se seznámili na akcích
Zvídaví předškoláci (24. 2.) a Škola nanečisto (8.3.).
Úspěšně také proběhl výběr předškolních dětí a jejich doporučení do programů RVHV a do třídy s
rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka (skupina ERIN) .
Proběhlo setkání s rodiči předškoláků s vedením školy včetně také zajímavé besedy s psycholožkou Mgr.
I. Kytlicovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži. Zápis do I. ročníku, a také tedy symbolický
vstup do základního stupně vzdělávání, proběhne v pátek 1. 4. 2022. Nyní již naplno běží tvoření dárečků k
zápisu. Tvoří děti ve výtvarných a pracovních předmětech, aktivně se zapojila i školní družina.

Chystáme se také na každoroční příchod žáků ze ZŠ Tečovice, kteří nastoupí na naši školu v příštím
školním roce do 6. ročníku. Jedna z cest, jak jim představit naši školu, je tradiční kvízové soutěžení, turnaj v
pingpongu, které pro tyto žáky ve spolupráci s našimi páťáky připravujeme.
Naše nejstarší žáky 9. tříd připravujeme na „vypuštění z hnízda“, tedy na další důležité studijní období a
podporujeme je v přípravě k přijímajícím zkouškám na střední školy a učiliště.

NEZAHÁLÍME
Daří se nám zlepšovat technické vybavenosti prostor pro výuku a zázemí pro žáky i zaměstnance.
Postupujeme promyšleně od inspirace k realizaci. Aktuálně jde zejména o posílení výuky Informatiky (nové
stolní počítače), zkvalitnění notebooků na I. stupni, nebo třeba rozmístění nových polyfunkčních zařízení na
chodbách (tiskárna, scanner, kopírka). Hudebníci mají radost z nového přenosného ozvučení a elektrického
piána.
V současnosti vidíme velký potenciál ve 3D tiskárnách, které máme na škole už celkem tři. Naučili jsme
se doposud vytvářet malé projekty – např. medaile pro žáky v rámci školních soutěží nebo upomínkové
dárečky k zápisu do 1. tříd (tzv. Klíč od školy). Pro žáky je tato činnost a obsluha 3D tiskárny velmi atraktivní.
Větší investice již vyžadují spolupráci se zřizovatelem, jako např. naše zapojení do grantové výzvy, kdy
výsledkem bude vybudování několika odborných učeben. Nyní se radíme s odborníky, vznikají návrhy,
inspirujeme se i v jiných školách.
Milovníci pohybu jistě ocení novou koloběžkárnu a kolárnu, pro niž jsme zahájili přípravy. Byla
dokončena také rekonstrukce sprch v šatně u tělocvičny.
Řešíme ale i situace nahodilé. Na konci jarních prázdnin se díky zásahu v pravou chvíli podařilo vyměnit
potrubí vody ještě předtím, než by událost způsobila mnohem větší škody.
Mnohé z toho, co bylo popsáno, by se neobešlo bez podpory sponzorů. Velmi děkujeme za finanční
dary od rodičů a firem. Ostatně na naší „tabuli cti“ na fasádě školy mají dárci své místo, ačkoliv tam nemohou
být uvedeni všichni, například někteří z Vás, rodičů.
Velmi si také vážíme spolupráce s malenovickými Sokoly, zahrádkáři, hokejbalisty, pivovarem a dalšími.
Vzájemně si pomáháme a rozšiřujeme si obzory.
Ve škole se objevují postupně i nové myšlenkové mapy pro témata, která jsou nám na Zlínsku blízká, a
jsou i v kontextu příprav na oslavy a připomenutí 700. výročí založení Zlína. Jde např. o osobnosti či významná
místa Zlínského kraje, fenomén Baťa a jiné.

UČENÍ NÁS BAVÍ A NA CO SE AKTUÁLNĚ TĚŠÍME?
Pořizujeme nové pomůcky do matematiky, přírodopisu, tělocviku. Zvelebujeme zahradu didaktickými
prvky (např. včelí tabule), čímž se stává učebnou pod širým nebem. Nezapomínáme se ani na podporu
zájmového vzdělávání v družině (pořízení tabule, sportovních a relaxačních pomůcek, výtvarných potřeb).
K pořizování nám pomáhá i příspěvek ze sběru papíru, velmi Vám za tuto pomoc děkujeme.
Nadále pokračuje doučování žáků a probíhají také hodiny speciálně pedagogické péče, pedagogická
intervence pro potřebné žáky. Společně to zvládáme, výsledky vyhodnocujeme. Snažíme se pečovat o žáky
s odlišným mateřským jazykem, aby se úspěšně začlenili do našich tříd a dobře se cítili.
Prostřednictvím Žákovského parlamentu se žáci aktivně zapojují se do dění ve škole.

Žákům II. stupně nabízíme hned několik akcí k posílení jejich zapojení do vlastního učení: 17.3. proběhl
projektový den Hnízda. Žáci si zvolili z nabídky různých učitelů aktivity dle svého zájmu, den měl velmi pěkný
ohlas. Ve středu před Velikonocemi se uskuteční pro 6.-8. ročník v Zrcadlovém sále společenskovědní AZ kvíz,
tedy vlastně učení atraktivní zábavnou formou. Naši šesťáci se těší na Den zvířat apod.
Rozvíjíme u žáků prezentační a komunikační dovednosti, například prostřednictvím tradiční školní akce
Prezentiáda či recitační soutěže (v ČJ), konverzační soutěže v angličtině a dalšími.
V přípravě jsou tzv. Projektové dny v rámci „Šablon“, na kterých se podílí zajímaví externí kolegové
a organizace z praxe, např. farmy, muzea apod.
Podporujeme u žáků čtenářství. Ve třídách jsou nově čtenářské koutky, které svým atraktivním vzhledem
lákají k tomu vzít si do ruky knížku.
Chystáme se na exkurze, např. do Moravského krasu i na jiná místa.
Dobré klima a pohoda ve třídních kolektivech je pro nás prvořadé. Pořádáme pro žáky akce v rámci prevence
rizikových jevů a předcházení nevhodnému chování. Školní psycholožka i další odborníci navštěvují třídní
kolektivy, iniciují programy ve třídách, spolupracují s vedením i učiteli.
Naši práci sdílíme s ostatními kolegy pedagogy. Pro inspiraci k nám zavítaly učitelky MŠ Malenovice, Milíčova,
ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice, studenti učitelství zde realizují své praxe. Seminář pro budoucí učitele připravujeme
i na UTB, také pro učitele v Brně. Jsme-li osloveni, podělíme se o naše metody i zkušenosti na různá témata.
Co je nyní za dveřmi?
29. 3. Výjezd pěvec. sborů do Trenčína (současně připravujeme program pro slovenské partnery, kteří nás
poctí návštěvou v květnu).
31. 3. Karneval ve školní družině včetně vyhlášení soutěže O nejhezčí model na téma Mořský svět.
1. 4. Zápis do 1. tříd
12.4. Třídní schůzky 1. - 8. ročník
13.4. Zazpívá sbor Čamlíci na Náměstí Míru ve Zlíně při velikonočních akcích.
23.4. v 17hod. Koncert sborů Čamlíci, Caarmina bona v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
2. 5. v 18:00 Slavnostní večer v Kongresovém centru Zlín
Červen – Družinkový piknik
Červen - Sportovní zápolení s 8. ZŠ – vyzvali jsme žáky prostřednictvím vedení ZŠ

PŘEDSTAVUJEME SE
Na květen t.r. je naplánováno speciální číslo časopisu Školské listy, tematicky zaměřené na projekt
„Zpívání je to, co máme společné“. Tento projekt zaktivizoval velkou část naší školy, dal žákům- zpěvákům i jejich
pedagogům příležitost poznat Trenčínský kraj. Opět jsme navázali na dřívější přátelství se ZŠ Trenčín, Dlhé Hony,
s jejich pěveckým sborem Vážky.
Nyní již všechny třídy tvoří pod vedením pedagogů zajímavé výstupy do programu slavnostního večera.
Také vzniklo nové CD našich sborů „Zpívání je to, co máme společné“.
Chystáme velkou kulturní a důležitou akci pro naši školu: v předvečer 60. výročí jejího vzniku, dne 2. 5.
2022, se v sále Kongresového centra ve Zlíně uskuteční Slavnostní večer, tedy přehlídka všech tříd a
našich sborů při společném setkání s Vámi. Mimo jiné osobnosti jsme přizvali k hudební spolupráci soubor
Collegium Classic, vždyť stará přátelství „nerezaví“, naopak.
Vážení rodiče, v těchto dnech obdržíte v obálce POZVÁNKU a informace o způsobu, jak si zajistit místa
na tuto slavnost. Již nyní Vás, všechny rodiče i prarodiče, srdečně zveme. Je pouze 761 míst, rezervační systém
bude zahájen od 4. 4., vzala si jej za svůj paní recepční Pavlína Janštová.

ZÁVĚREM – DŮLEŽITÁ PROSBA
Jak je patrné, škole se letos dařilo, bohatá nabídka akcí bude až do června pokračovat. Přejme si
zdraví, a také vývoj světových událostí tak, abychom mohli společně pokračovat na cestě ve vzdělávání Vašich
dětí. Moc se to přejeme. Pracovitý tým pedagogů i správních zaměstnanců dokáže vždy přiložit ruku k dílu.
Rádi tvoříme a chystáme pro děti aktivity, které jim umožňují vzdělávat se moderně, činnostně, zážitkově a
radostně. Motorem je nám jejich spokojenost a pocit dobře odvedené práce.
Jeden velký úkol však stojí před námi. Chceme poprosit Vás, rodiče, o pomoc.
Nepřehlédněte, prosím, tuto informaci: Hledáme dvě důležité posily do našeho sboru.
Pan školník František Ondřich se již rozhodl ukončit svoji práci, dosáhl důchodu a rád by letos zaučil
svého následníka. Je naší velkou snahou, aby tato důležitá pozice byla i nadále skvěle zabezpečena, tak jako je
nyní.
Také pan správce hřiště Zbyšek Ištok již po osmileté službě odejde v srpnu do penze I zde je nabídka
flexibilního odpoledního úvazku, s eventuální možností střídání (více osob, jen některá odpoledne v týdnu).
Obracíme se tedy na Vás s prosbou: pomozte nám vytipovat vhodné lidi, kteří by v naší škole pracovali
a vytvářeli pro Vaše děti skvělé zázemí. Možná právě Vy ve svém okolí někoho vhodného znáte a doporučíte
nám jej/ji, abychom ho/ji oslovili a získali. V práci školníka je na prvním místě zručnost, šikovnost, umět
si poradit s drobnou údržbou. Důležitá je i samostatnost, spolehlivost. Správcovství je práce klidná a kromě
dohledu jde při ní o drobnou péči (sekání trávy, zametání, čištění chodníků…) Na čistém vzduchu
a v přátelském kontaktu s návštěvníky hřiště může například i penzista či zdravotně mírně handicapovaný
člověk najít novou radost a pocit své užitečnosti, mimo finanční odměnu, která se právě v této složité době
může hodit. Za Vaše doporučení velmi děkujeme.
Milí rodiče, pokud byste si chtěli dopřát sportovní a pohybové vyžití, informujeme, že aktuálně se
uvolnilo několik hodin v naší tělocvičně v odpoledním čase. Informace u paní ekonomky Ing. J. Hradilové.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, podporu a těšíme se na setkání
s Vámi v pondělí 2. května 2022 v Kongresovém centru ve Zlíně.

