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Slovo úvodem

obrázek Eva Zapletalová

Rozhovor s panem
ředitelem

2) Co bude obsahem vaší práce
na ministerstvu školství?
Obsahem mojí práce bude řízení
regionálního školství, to
znamená, že v podstatě všechny
mateřské a základní školy jsou
teď pode mnou. A konkrétně teď se přepracovává rámcový
vzdělávací program, což si
lidově můžete představit jako
osnovy. A tahle změna bude
jednou ze zásadních věcí, bude
to asi ta nejdůležitější věc,
i když těch věcí je samozřejmě
mnohem víc.
Na ministerstvu ke strašně moc
práce.
3) Nebudou vám
na ministerstvu chybět učitelé
a děti?
Ano, budou, určitě budou!
Ale já se budu právě při té práci
snažit na ně myslet
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Toto číslo je věnováno odchodu
našeho pana ředitele Michala
Černého po 28 letech strávených
na naší škole. Pan ředitel dovedl
školu k dnešní úrovni, byl její
duší a navždy zůstane zapsán
jako skvělý ředitel uznávaný
dětmi i dospělými. Přejeme mu,
aby na ministerstvu školství,
kam odchází, udělal mnoho
správných rozhodnutí, která se
budou dotýkat vlastně pořád
i nás.

1) Co vás přimělo k myšlence
přihlásit se do výběrového
řízení na MŠMT? Co vás
na této práci láká?
Já jsem se původně přihlásit
nechtěl, ale několik lidí,
nejrůznějších lidí, mě
přemlouvalo, abych to šel zkusit.
Aby se podařilo české školství,
i když není vůbec špatné, ještě
víc přiblížit dětem a lidem.
Zkrátka aby dávalo větší smysl
to, co děláme a tak dále...
Takže mě lidi přemlouvali tak
dlouho, až jsem si řekl, že to
zkusím.

ODCHOD PANA ŘEDITELE
rozhovor, slovo šéfredaktora

a nezapomínat, že cílem mojí
práce není ten papír, který se
tam napíše a vydá, ale tím cílem
jsou právě ty děti na školách.
A to je právě to, proč tam jdu.
Protože mám pocit, že někteří
lidi na ministerstvu právě
na tohle zapomínají.
4) Jaký je podle vás největší
problém českého školství? Co
byste chtěl změnit?
Největší problém je ten, že
ve školství je poměrně hodně
lidí nešťastných, necítí se tam
dobře. Učitelé mají pocit, že děti
moc zlobí, zatímco děti mají
pocit, že ve školách je nuda.
A tohle je ta věc, kterou chci
změnit! Chci, aby se jak děti, tak
i učitelé ve školách cítili
mnohem líp, nikdy to nebude
stoprocentně, ale mnohem líp,
než se cítí teď. Ale zároveň, aby
se naučili nejméně tolik, jako se
naučí teď. To znamená, aby to
nebylo na úkor toho, že se
nebude v té škole dělat nic, ale
aby to bylo zábavnější
a smysluplnější.
5) Zavzpomínáte prosím
na dobu, kdy jste se stal
ředitelem na naší škole? Kdy
to bylo a jak k tomu došlo?
No to mě taky přemluvili.
To bylo v roce 1993, když mi
bylo 31 let, a tady se právě
uvolnilo místo ředitele. Ten
ředitel, co tady byl přede mnou,
tu školu nějakým podivným

Ahoj! Vítám tě u letního vydání
Šneknovin.
Řekla bych, že tě tady čeká
spoustu zajímavých článků.
Můžeš si tu přečíst rozhovor
s panem ředitelem ohledně jeho

způsobem rozložil a nikdo to
nechtěl dělat. Oni neměli vůbec
ředitele a v té situaci mě někdo
začal přemlouvat, abych se
do toho konkurzu přihlásil, a tak
jsem se do něj přihlásil a vyhrál
jsem ho.
6) Zkusil byste porovnat naši
školu předtím a potom, co jste
se stal ředitelem? Co se vám
podařilo změnit?
Hned po tom, co jsem se stal
ředitelem, jsem toho měnil
hodně, ale jen málo z toho
vydrželo. Samozřejmě za těch
skoro 30 let, co jsem tady, se
toho změnilo opravdu hodně.
Ta škola v době, kdy jsem do ní
přišel, měla 240 dětí, teď má
640 dětí. V té době měla jednu
budovu - tuhle větší, i když už
v minulosti tu malou budovu
používala, ale v době, kdy jsem
sem přišel, tak ne, to se ta
budova musela koupit. Nebyla
tělocvična, chodilo se do Besedy
do té malinkaté tělocvičny. Bylo
tady pískové hřiště, které
zarůstalo trávou. Nebyl tady
vůbec takovýhle dvůr, byl tady
rozbořený skleník, plevel.
Záchody byly vymalovány
černým asfaltem.
Všechno bylo úplně jiné. Co
bylo dobré, v podkroví byly
sklady, dneska tam máme třídy
a kabinety, protože ta škola se
zvětšila, takže sklady teď naše
škola nemá. Nebylo tady nic, co
se týče počítačů. Ta škola
pracovala skoro metodami 19.
století, když to tak řeknu.
Ale to všechno se strašně rychle
otočilo. Byli jsme jedna
z prvních, možná úplně první
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odchodu z funkce. Nebo v
anketě názory ostatních na jeho
odchod. Když budeš chtít,
můžeš se i začíst do povídky.
Pořádně si užij léto a našemu
panu řediteli přeji, ať se mu daří
na ministerstvu školství.
Novou ředitelkou se stala naše
paní učitelka Štěpánka Rajová.
Moc jí gratulujeme a věnujeme
jí první číslo příštího roku.
autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 7.B

škola, která měla webové
stránky, atd.
Čili změnilo se toho strašně
moc.
Udělali jsme soutěž na znak
školy, jedna holčička ze sedmé
třídy tehdy vyhrála soutěž s tím
znakem šneka, kterého dneska
všude vidíte. Vymýšleli jsem
všechny tradiční akce, které
dneska považujete
za samozřejmé, jako například
poslední zvonění, zahradní
slavnosti, den dětí a další.
Tak tohle všechno se vymyslelo,
jinak by to vůbec nebylo.
7) Co byste vzkázal svému
nástupci?
Já bych mu vzkázal, aby navázal
na to dobré, co se tady udělalo,
aby nechtěl hrozně měnit. Aby
nejdřív pronikl do té podstaty
a neměnil ty věci zbytečně.
Na druhou stranu, když zjistí, že
je něco potřeba změnit...
Protože každý ředitel, když je
dlouho na jednom místě, tak
třeba si na některé věci zvykne
a nevidí je - tomu se říká
provozní slepota.
Takže aby se na to podíval
těmahle očima a měnil ty věci,
které skutečně změnu potřebují.
Aby neměnil všechno za každou
cenu.
Děkuji panu řediteli
za rozhovor.
autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 7.B
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Anketa věnovaná odchodu pana ředitele
Co si myslíte o panu řediteli?

Co si myslíte o odchodu pana
ředitele?
Mgr. Kubísková Ilona:
Myslím si, že je to pro naši
školu škoda. Pan ředitel je tady
už hodně let a za tu dobu naší
školu pozvedl do takové výše,
kde je teď.

Mgr. Luxová Věra:
Že to je fajn člověk. A se mnou
za ty roky i kamarád, takže i z
tohoto důvodu jsem smutná, že
odchází.
Jaká si myslíte, že by měla být
nová paní ředitelka?
Mgr. Awwadová Mona:
Mělo by ji to bavit a měla by nás
jako učitele i děti mít všechny
ráda.

Honza Holub:
Jsem z toho smutný a byl bych
rád, kdyby zůstal.

autor článku:
ONDŘEJ HORDĚJČUK

Alex Kučírek:
Hodná a měla by znát tuhle
školu.

Chuck Norris

Léto - básnička
Toto není článek o slavném
filmovém drsňákovi, ale všichni
už jste asi viděli pobíhat
roztomilého a hravého pejska
na školním dvoře. Jmenuje se
Chuck Noris a je pana ředitele.
Tento pejsek je plemena
papillon,což znamená
francouzsky motýl. Toto
plemeno je pojmenováno
po motýlech, protože má uši
jako křídla motýlků. Tak toto je
papillon :)

třída 6.A

Léto už je za dveřmi,
kytky, stromy rozkvetly.
Podíváš se z okna ven,
uvidíš jen pyl a med.
Včelky, vosy, čmeláci
mají čas teď na práci.
I když vosy píchají,
lehký život nemají.
Na prázdniny se každý těší
a dovolená už se blíží!!
Tak se teš na konec školy
kdy dostaneš vysvědčení.
Poslední měsíc si užij a
krásné vysvědčení přeji!!

autor článku:

autor článku:

ADRIANA MÁTLOVÁ

KAROLÍNA SMETANOVÁ

třída 6.A

třída 6.B

Hloupá Liška Myška

Byla jednou jedna liška, která
ale nebyla chytrá jako ostatní,
ona byla totiž hloupá.
Jednou měla chuť na zajíce, ale
v jejím lese se nevyskytovali,

a tak se rozhodla jít na výlet.
Když se stmívalo, tak narazila
na zámek a zaklepala na dveře,
otevřel jí král a ona se mu
představila: "Já jsem hloupá
liška Myška a vyrazila jsem si

na králíka."
Poprosila ho o přespání a král si
pomyslel: Hmm, hloupá liška, tu
bychom mohli upéct, ale nejdřív
musíme zjistit, jestli je opravdu
hloupá, protože kdyby byla
chytrá, tak by se nenechala
upéct.
"Dobře," svolil tedy král.
Když hloupá liška Myška měla
večeři, řekl král sloužícím:
"Dejte jí pod 10 matrací hrášek."
Ráno se liška probudila celá
rozlámaná a králi řekla : "Ta
vaše postel byla teda
nepohodlná, mám úplně
rozlámaná záda."
Páni, pomyslel si král, ona je to
vážně hloupá liška. Pošlu ji
za čarodějnicí do věže ta už ji
upeče.
"Zajdi si za zázračnou
léčitelkou, ta ti ta záda vyléčí,"
řekl jí král.
"Dobře, děkuji," řekla liška
Myška.
Když tam přišla, tak jí
čarodějnice řekla: "Sedni si
na tuhle lžíci a já tě strčím k peci
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a budeš mít záda v pořádku."
Hloupá liška Myška ale znala
pohádku o Mařence a Jeníkovi,
a tak řekla: "Neukázala byste mi
to nejdřív vy?"
"Dobře," řekla otráveně
čarodějnice, "musíš si takhle
sednout na lžžž"
...ani to nestihla dopovědět a už
ji hloupá liška Myška strčila
do pece. Potom skočila z okna
a pelášila si to rovnou domů.
Když byla doma, pomyslela si:
co se nestyděj, chtít mě upéct
a sníst. A pak si uvědomila, že
totéž chtěla udělat tomu
králíkovi, kvůli kterému se tam
vydala a zastyděla se.
Proto se liška rozhodla, že se
stane vegetariánkou.
Konec
autor článku:
ADRIANA MÁTLOVÁ

třída 6.A

