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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo školního roku
2020/2021.
Tentokrát je zpravodaj stručný, protože odpadly všechny plánované hromadné
akce. Informuje Vás o tom, jak naše škola
působila
v prvních
dvou
měsících,
od zahájení školního roku do podzimních
prázdnin, o kterých jste mi napsali a podělili
se s ostatními o své zážitky a fotografie.















Po celou dobu fungovala mateřská
škola, základní škola, školní družina, školní
klub a také internát pro ZŠ. Střední škola
po počátečním rozjezdu přešla na distanční
výuku. Vařila školní jídelna. Omezeny,
z pochopitelných důvodů, však byly mnohé
volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
žáků.
Ladislav Doležel

PS
Budu se těšit se na všechny nové příspěvky a fotografie do příštího prosincového
čísla.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Přípravný týden
Opatření v boji s koronavirem
Další krizová opatření
Distanční výuka na SŠ
Projekt 21. století
Soutěž: Vymaluj své krovky
Na školním pozemku
Výsadba jarních cibulovin
Podzimní pracovní vyučování
Zpráva z knihovny
Ze sportu: futsal
Co nového v MTD?
Co nás ještě čeká?
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Do dnešních dnů funguje naše mateřská škola, základní škola, školní družina i školní klub.
Službu rodičům jsme poskytli dokonce v přípravném týdnu, což je poslední týden před začátkem nového školního roku, kdy jsme se postarali o program přihlášených dětí. Jak si to děti užily, vidíte
z přiložených fotografií.
Alice Krňanská
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Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili v úterý 1. září 2020 podle pokynů MŠMT a zřizovatele
školy. Věřili jsme v jeho lepší průběh, než byl rok předešlý.
Z důvodu stoupajícího počtu nakažených osob v ČR ve druhé vlně pandemiejsme byli nuceni
k prvním opatřením. Od pondělí 14. září jsme nařídili ve škole povinné zakrývání nosu a úst rouškou.
Zatím jen ve všech společných prostorách školy – ve vestibulu, na chodbách, v šatnách, na WC,
v jídelně (tam strávníci odložili roušku jen po dobu konzumace stravy). Tato povinnost platila
pro všechny žáky, zaměstnance i všechny další osoby ve všech společných prostorách školy. Rodiče
byli vyzváni, aby nevstupovali do budovy školy (mimo předem domluvených schůzek).
Ve třídách 1. stupně a ve školní družině žáci ani vyučující roušky mít nemuseli, pokud vyučující
neurčil jinak – např. při střídání skupin, při aktivitách, kdy nelze dodržet bezpečnou vzdálenost apod.
Postupně, se zhoršující se koronavirovou situací v Praze, nosili žáci 2. stupně roušky i ve třídách. Stejná pravidla platila i pro školní družinu.

Vyučování v rouškách na 2. stupni základní školy.
Tělesná výchova se praktikovala mimo budovu školy ve venkovních prostorách na čerstvém
vzduchu. S dětmi z internátu jsme využívali pěkného podzimního počasí k venkovním aktivitám.
V pracovním vyučování žáci pomáhali na údržbě školní zahrady. Do školní jídelny chodili žáci podle
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rozvrhu postupně v malých skupinkách. Několikrát denně se prováděla dezinfekce klik, toalet ap.
Všichni mají k dispozici dezinfekce na ruce u vchodu, v jídelně.

Poprázdninový úklid školního pozemku.

Venkovní výtvarné práce školní družiny.

Individuální logopedická příprava přes ochranné plexisklo.
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Od pondělí 12. 10. 2020 se dle nařízení vlády pro prezenční výuku uzavřely všechny střední
školy v celé České republice. Naši studenti zůstali doma na distanční výuce. Zůstala výjimka pro praktickou výuku.
Podle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10 2020 č. 1022 se od 14. 10 2020 uzavřely
střední a základní školy, školní družiny, školní kluby a ubytovací zařízení. Nevztahovalo se na školy
podle § 16., odst. 9 - tedy i na naši školu.
Z toho vyplynulo, že od 14. 10. 2020 byla bez přerušení v provozu mateřská škola a základní
škola, fungovala družina, školní klub a internát pro základní školu. Vařila školní jídelna.
Všechny střední školy od 14. 10. přešly na distanční výuku. Zrušena byla i praktická výuka. Uzavřen byl internát SŠ.
V týdnu od 26. – 30. 10. byly pro všechny školy vyhlášeny podzimní prázdniny.
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Od 5. 10. do odvolání probíhá distanční vzdělávání na střední škole. Učitelé plně pracují, vzdělávají studenty on-line, a také tlumočníci během distanční výuky spolupracují s učiteli přes Google
Meet nebo ZOOM. Žáci se hojně účastní distanční výuky, pracují v Google aplikaci Učebna (G-suite
pro vzdělávání). Přístup do této aplikace a práci s ní naučila studenty naše kolegyně Hana Krejzarová.
Děkuji kolegyni H. Krejzarové za plnohodnotné zabezpečení technických věcí pro distanční výuku.
David Jorda
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Naše škola se zapojila do tohoto projektu, který zlepší podmínky pro moderní výuku.
Cílem projektu je vybudovat dvě odborné učebny - polytechnickou a jazykovou. Půjde o rekonstrukci zastaralého zázemí pro výuku ve školní dílně a jeho zařízení novým nábytkem a specializovaným vybavením (např. robotickými stavebnicemi ap.) Dále také modernizace jazykové učebny nákupem nových PC, monitorů a příslušenství.
Výuka v nových učebnách napomůže zvýšit kvalitu odborného vzdělávání. Učebny budou splňovat požadavky na moderní výukové zázemí a hlavně na praktické zapojení žáků. Bude moderním
prostředím pro výuku technických předmětů, podpoří zájem a připravenost žáků na další studium
na SŠ a posléze vstup na trh práce.
Realizace probíhá od června do prosince 2020.
Věra Pavličková

Dále byla již také
zkolaudována nová venkovní učebna z projektu Prahapól růstu.
Třídy i školní družina
ji mohly začít využívat již
od začátku října 2020.
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Během září probíhala v naší škole soutěž pro žáky 1. stupně "Vymaluj si své krovky". Do soutěže se zapojilo celkem 40 dětí, které odevzdaly opravdu nádherné výtvory. Tajná porota měla za úkol
vybrat ty nejzajímavější. Byl to velmi těžký úkol, ale nakonec se porota sjednotila a vybrala krovky
od Jiříka Pstružiny z 5. třídy. V pondělí 12. 10. pak paní ředitelka předala Jiříkovi poukaz do knihkupectví v hodnotě 300 Kč a také dárkový balíček. Všem zúčastněným dětem moc děkujeme a Jiříkovi
gratulujeme!
Jitka Kubištová, Ulicentrum
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Tak jako minulý rok i letos žáci vysázeli cibulky jarních rostlin na školním pozemku. Přes zimu
o nich nebudeme vědět, ale od dubna do června nás budou těšit svými květy.
Krásná políčka děti naučí, jak se zbavit plevele, správně sázet, zalévat, proč jsou žížaly důležité
a jak správně zacházet se zahradním náčiním.
Milada Konvalinová, Monika Novotná a žáci III.A

Děti z V.C si v rámci výuky pracovních činností vyzkoušely sázení jarních cibulovin (tulipány, narcisy). Žáci si práci
užili a již teď se těší na jaro, až rostliny vykvetou a zkrášlí jim
cestu do školy.
Michal Vojtěch
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Jak hezké je mít školu vyzdobenou vlastními výtvory se v těchto dnech mohou všichni přesvědčit. Okna a zdi zkrášlují předměty, které žáci III.A vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. No řekněte, není to krása?
Monika Novotná a děti ze III.A

Milí čtenáři,
máme novinku! Na hezké počasí, kdy je
škoda sedět uvnitř, jsme pro vás zřídili pojízdnou knihovnu! Jmenuje se Božena.
Během září a října jste ji mohli už několikrát
zahlédnout
dole
pod
školou,
u altánu.
Teď ji sice budeme muset pomalu zazimovat, ale na jaře ji zase oprášíme, ať si můžete chodit číst na čerstvý vzduch.
Anežka Náhlíková
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16. Pražský pohár ve futsalu neslyšících
16. Pražský pohár ve fustalu neslyšících se uskutečnil
3. října v hale Bohemians. Z radlické školy jsem se ze zaměstnanců školy zúčastnil já s Járou Kleinem. Oba jsme hráli za klub
Praha Stará garda. Ze studentů pak byli přítomni František Leška (hrající za Hradec Králové) a také Jan Hromas (hrající
za PSKN B). Celkem se turnaje zúčastnilo 8 týmů, které se mezi
sebou utkaly. Na nejlepším, 4. místě se skončil tým Jana Hromase. Příčku za ním jsme pak skončili s naším týmem já a Jára
Klein. 8. příčka pak patřila klubu Hradec Králové. Zajímavé bylo,
že nejlepším hráčem turnaje se stal Lukáš Hamburg, náš bývalý
žák, který nyní studuje v Hradci Králové.
Měli jsme velké štěstí, že turnaj ještě proběhl, protože
hned následující pondělí byl vyhlášen nouzový stav a s ním i
zákaz kolektivního sportování. Tento turnaj se koná pravidelně
každý rok. Je hezké, že se ho účastní i naši žáci, reprezentující
různé sportovní kluby, kterými jsou nyní členy.

65. výročí Sportovního klubu neslyšících v Českých Budějovicích
65. výročí Sportovního klubu
neslyšících v Českých Budějovicích se
uskutečnilo 12. září. Zastoupení na akci
měla i naše škola. Konkrétně jsem na akci
byl jako hráč já, a to za klub PSKN C, a
také 2 studenti z naší střední školy. Byli
jimi Jan Hromas a Dominik Starý, oba hrající za klub PSKN B. Od rána až do odpoledne se utkalo všech 5 týmů mezi sebou.
Na prvním místě se nakonec umístil tým,
za který jsem hrál já, tj. PSKN C. Je velká
škoda, že původně avizovaný mezinárodní
turnaj se nakonec musel uskutečnit kvůli
koronavirovým
omezením
pouze
v komorním duchu. I tak ale bylo důležité,
že na akci měla naše škola tři reprezentanty, zmíněné dva studenty a mě.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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FOH online, České vize i Deafland s filmem Spolužačka online
Tři podzimní festivaly, na které jsme byli přizváni, se nakonec kvůli přetrvávající pandemii
uskutečnily online. Proto jsme se poprvé od roku 2013 nemohli zúčastnit ani filmového festivalu Oty
Hofmana v Ostrově. Film Spolužačka, nominovaný v sekci Malé vize do národní přehlídky mladých
filmařů České vize, byl promítán na webovém portálu www.filmdat.cz. Svou festivalovou účast zakončil na 4. ročníku Filmového festivalu neslyšících Deafland. Film Spolužačka se tak stal (se svou účastí
na sedmi festivalech, kde posbíral celkem pět ocenění) nejúspěšnějším filmem MTD.

MTD – ČT:D Zprávičky (2015 – 2020), 5 let spolupráce
MTD již 5 let natáčí reportáže do pořadu Zprávičky na ČT:D. U příležitosti tohoto výročí proto
všechny naše reportáže postupně nahráváme na facebookové stránky MTD, kde budou pro všechny
zájemce ke zhlédnutí.
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Připravujeme další reportáž pro Zprávičky
MTD se podařilo i v tomto roce být při natáčení nové vánoční pohádky pro neslyšící, kterou již
po šesté připravuje televizní štáb TKN. Reportáž z tohoto natáčení bude zveřejněna jako každý rok
v prosinci.

Nový krátký film
Přestože svou činnost nemohl zahájit kroužek MTD, podařilo se dětem alespoň v rámci internátu natočit krátký hraný film.

Leoš Procházka
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 To kdybychom dnes tušili Přejme si, ať se nám rychle podaří překonat i druhou vlnu pandemie a
vše se vrátí do starých kolejí.
 Teprve v pátek 30. 10. vláda rozhodne o další výuce na školách podle § 16, tedy i na naší škole,
po skončení podzimních prázdnin.
 O dva dny budeme mít v listopadu prodloužený jeden víkend. A to o pondělí 16. listopadu, kdy je
plánováno ředitelské volno a státní svátek v úterý 17. listopadu 2020.
 Vánoční prázdniny jsou zatím vyhlášeny od středy 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Vyučování by mělo opět
začít v pondělí 4. ledna.
 Další číslo Školního zpravodaje vyjde před vánočními prázdninami a seznámí vás s událostmi v listopadu a prosinci, o kterých nám napíšete.

Hlavně buďte zdraví!
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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.

Školní zpravodaj
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