V Praze dne 30. května 2018

Vážená paní ředitelko, vážené paní zástupkyně, vážený pane zástupče,
rádi bychom Vám, jakož i dalším pedagogům, poděkovali za spolupráci se Spolkem přátel
a rodičů dětí újezdských škol, z.s. (dále jen „Spolek“) v téměř uplynulém školním roce.
Vážíme si času, který jste naší společné práci věnovali.
V rámci zasedání členské schůze našeho Spolku, které proběhlo v tomto týdnu, měli
členové možnost prezentovat své názory případně podněty k naší budoucí činnosti.
Z diskuse vzešla řada podnětů, kterými se budeme v budoucnu zabývat. Ty nejaktuálnější,
které souvisejí s přechodem do dalšího školního roku, bychom vám tímto chtěli představit
a požádat vás o jejich řešení. Nový školní rok vždy přináší jak pro školu a učitele, tak pro
děti a rodiče řadu změn, ať už jde o třídnictví, umístění tříd nebo další organizační
záležitosti.
Záležitosti, u nichž by rodiče uvítali již před koncem školního roku poskytnutí informací a
zohlednění jejich podnětů v rámci přípravy nového školního roku, lze shrnout následovně:
❖ Změna třídnictví: U tříd, kde je již nyní jasné, že dojde ke změně třídního učitele
(zejména na 1. stupni, ale i v budoucích 6. třídách po odchodu části dětí na víceletá
gymnázia) bychom rádi požádali o sdělení informace o tom, kdo bude v příštím
školním roce v dané třídě třídním učitelem a o zorganizování krátkého setkání
s rodiči žáků, a to ještě v průběhu června t.r. Je pochopitelné, že každý pedagog
má svůj vlastní osvědčený přístup k dětem, nicméně pokud se bude v něčem
zásadně lišit od přístupu předchozího třídního učitele, rodiče budou moci na změnu
děti připravit (obzvlášť pokud dochází ke změně po 1. nebo 2. ročníku). Rovněž
nový učitel tak dostane příležitost předem se seznámit s rodiči a představit jim
svou vizi třídy a svá očekávání.
❖ Sdělení informací o tom, kde budou umístěny jednotlivé třídy vyšších ročníků
prvního stupně, které opouštějí budovu 1. stupně.
❖ Zajištění toho, aby třídy, které se budou přesouvat z budovy 1. stupně, byly
prioritně umisťovány do přístavby. V návaznosti na zkušenosti z letošního školního
roku je z našeho pohledu žádoucí umisťovat třídy nejmladších dětí v budově 2.
stupně pohromadě a pokud možno nikoli do bezprostřední blízkosti nejstarších dětí.
❖ Zajištění toho, aby třídy přecházející z přístavby nebo budovy 1. stupně na 2.
stupeň měly šatní skříňky pohromadě a odděleně od nejstarších žáků.
Domníváme se, že vyhovění výše uvedeným podnětům by mohlo výrazně napomoci
hladkému nástupu do nového školního roku a přispět ke zvýšení důvěry mezi rodiči a
školou. Je samozřejmě možné, že v průběhu prázdnin dojde v některých záležitostech k
nepředpokládaným změnám, a respektujeme to, nicméně to by dle našeho názoru nemělo
být důvodem k oddalování sdělení výše uvedených informací rodičům.
Rádi vám podněty rodičů prezentované na členské schůzi představíme na společné
schůzce.
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