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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Poslední číslo školního roku
2019/2020. Tentokrát je zpravodaj stručný,
protože odpadly všechny plánované hromadné akce. Informuje Vás o tom, jak naše
škola působila v době koronaviru, o domácí
výuce a o znovuotevření školy. Tedy o aktivitách posledních čtyř školních měsíců, o kterých jste mi napsali a podělili se s ostatními
o své zážitky a fotografie.














Doufejme, že příští školní rok již bude
zase „normální“.
Ladislav Doležel

PS
Přeji všem pohodové prázdniny a
budu se těšit se navšechny nové příspěvky a
fotografie v příštím školním roce.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Poděkování odcházející paní učitelce
Naše škola během koronaviru
Šití roušek
Jak se učili i ti nejmenší distančně
Moje oblíbená kniha
Knihy za odměnu
Výuka na dálku
Školní pozemek
Co nového v MTD?
Znovuotevření školy
Uvolňování karantény
Co nás ještě čeká?

Paní učitelka PaedDr. Eva Chudomelová věnovala celou svoji pracovní kariéru sluchově postiženým dětem v naší škole. Učila zde od roku 1981, tedy úctyhodných bezmála čtyřicet let.
Dnes, kdy odchází do důchodu, jí děkujeme za obětavou práci pro neslyšící děti a celoživotní
věrnost naší škole.
Paní učitelko, přejeme Vám hodně zdraví do dalších let a spokojený zasloužilý odpočinek
po dobře odvedené práci.
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Od středy 11. března 2020 vláda uzavřela kvůli šířícímu se koronaviru školy. Toto uzavření postavilo pedagogy před velkou výzvu. Jak bezprostředně zajistí kontinuitu vzdělávání? Část rodičů si
přicházela pro připravené úkoly, jiné třídy se dohodly na distanční formě výuky. Učitelé byli od počátku v kontaktu se svými třídami také prostřednictvím mailové korespondence. Zpočátku práci brzdily
technické problémy, ale podařilo se navázat kontakt a potkávat se s žáky ve virtuálních učebnách.
Dnešní doba je nejen z hlediska vzdělávání náročná pro pedagogy, žáky, ale i jejich rodiče. Přesto otevřela další možnosti, jak pracovat s žáky a žákům zvládnutí nových kompetencí, jako samostatná práce, kázeň a organizace práce.
Dále se můžete podívat, jak vypadala domácí práce žáků. Zprávu nám poslala paní učitelka I. a
II.A Milada Konvalinová, z distanční formy výuky poslal fotografie třídní učitel VII. A - Tomáš Bogner a
jak to vypadalo po znovuotevření školy, nám napsal Michal Vojtěch.

Hned po uzavření škol se řada učitelek naší školy pustila do šití roušek pro všechny potřebné.
Srdečně jim děkujeme.
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I když byly školy zavřené, věnovali se naši žáci výuce každý den. Díky internetu četli, trénovali
výslovnost s učitelkami i u zrcadla, učili se nová slova, procvičovali ČZJ, počítali, věnovali se prvouce a
dokonce dělali krásné práce v rámci výtvarné výchovy. Rodiče skvěle spolupracují a děti tak nezmeškají.
I. a II.A
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Ve dnech, kdy výuka probíhá online, dostali naši žáci II.A za úkol představit svou oblíbenou knihu. Zde jsou ukázky. Cílem je, aby si děti uměly zpříjemnit dlouhou chvíli a zároveň se učily najít pozitivní vztah ke knihám.
Na webu školy v aktualitách je 9 videí (viz. snímky níže) o knihách od žáků I. a II.třídy.
Všechna kompletní videa najdete na stránkách školy: http://www.vymolova.cz/article/235
Milada Konvalinová
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Videa, která žáci I. a II. třídy natočili, se velmi líbila a dokonce zaujala ve známém knihkupectví
KOSMAS. A tou nejlepší možnou odměnou pro malé čtenáře jsou samozřejmě knihy! Za devět videí to
bylo rovnou 9 nových knih a omalovánky k tomu!!!
Srdečně děkujeme paní Tereze Fišerové a knihkupectví KOSMAS.
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žáci II.A

Distanční formou se po dobu koronaviru vyučovalo i na 2. stupni základní školy. Jak takové vyučování na dálku vypadalo, nám na několika fotografiích ukázal třídní učitel VII.třídy Tomáš Bogner.
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Od loňského roku naše kolegyně Lucie Šimáčková, které patří naše obrovské poděkování, zvelebuje prostor, ve kterém jsou jednotlivá políčka pro žáky školy. Každá třída má svůj prostor k pěstování
užitečných plodin nebo jen tak okrasných rostlin.
Loni na podzim si i žáci II.A třídy zasadili do půdy cibulky, které se na jaře probraly k životu a postupně nás těšily svou krásou. Od narcisek, přes tulipány a okrasný česnek, až po po úžasné kosatce.
Škoda, že z důvodu uzavření školy nemohou pozorovat rostliny žáci přímo, ale aspoň jim posíláme
fotografie, jak se jejich podzimní zahradničení povedlo.
Milada Konvalinová
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Krátký hraný film
Ještě před pandemií stihly děti z MTD natočit krátký hraný film Nevychovanci.

Další úspěch filmu Spolužačka
Film Spolužačka byl festivalovou radou Pražského filmového kufru nominován do národní
přehlídky mladých filmařů Malé vize 2020. Do této přehlídky postoupily také nejlepší filmy z festivalů
Animánie, Juniorfilm a Zlaté slunce. Přehlídka všech nominovaných filmů je součástí celostátní přehlídky filmové tvorby ČESKÁ VIZE 2020 a odehraje se 23. - 25. října v Ústí nad Orlicí v Roškotově divadle a kreativním prostoru Malé scény. Spolužačka je vůbec prvním filmem neslyšících tvůrců, který se
takovéto přehlídky zúčastní.
Leoš

Leoš Procházka
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Jak vypadala výuka po znovuotevření škol nám poslal Michal Vojtěch. Na fotografiích je třída
IV.C během vyučování. Děti sedí v dostatečných rozestupech a nosí roušky. Vyučující má ochranný
štít. Děti chodí do školy rády a užívají si výjimečného školního režimu.

Mateřská škola a základní škola
 Od 22. května vláda povolila znovuotevření tříd 1. stupně. Dobrovolně nastoupit mohli žáci logopedických tříd a předškoláci. Nastoupilo 17 dětí 1. stupně a 2 děti z mateřské školy. Ve škole
se rovněž otevřelo školní stravování a školní družina. Děti mohly být ve škole od 8 do 16 hodin
za stanovených bezpečnostních a hygienických nařízení.
 V pondělí 1. června pak mohli nastoupit také žáci 1. stupně s kombinovanými vadami.
 Od pondělí 8. června se mohli výuky ve škole zúčastnit zájemci z 2. stupně ZŠ.

Střední škola
 Studenti 3. ročníků nastoupili do laboratoří na praktickou výuku od 1. 6. 2020.
 Ve dnech 3. – 8. června proběhly přijímací zkoušky do 1. ročníku SŠ.
Maturanti
 Ve dnech 1. a 2. června maturanti psali didaktické testy z českého jazyka a anglického jazyka.
Ústní maturity pak proběhly ve dnech 15. - 17. června 2020.
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 Ukončení školního roku 2019/2020 bude 30. června 2020 rozdáním vysvědčení přítomným žákům.
Ostatním dle dohody během prázdnin nebo na začátku září.
 Takovou pandemii koronaviru nezažili rodiče ani prarodiče žáků. Tento školní rok byl zvláštní, ale my
jsme jej zvládli! A věřím, že většina žáků by se už ráda vrátila po prázdninách do běžně fungující školy.
Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
V novém školním roce:
 Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí se připravuje na září 2020.
 Do konce kalendářního roku bude dokončena nová polytechnická a jazyková učebna, která bude
předána k užívání.
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Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní.
Rádi bychom vás i v příštím školním roce poprosili o zasílání všech možných příspěvků, které byste rádi ve Školním zpravodaji četli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.

Děkujeme také všem sponzorům za celoroční podporu.
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