
 

Dopis ředitele školy 
rodičům k pololetí  

  
 

         Pirna, 2. února 2022 

Vážení rodiče, 

první pololetí se chýlí ke svému konci a zatím toto náročné období zvládáme dobře. Považuji za důležité, 

abych Vás před začátkem zimních prázdnin takto přímo oslovil a poděkoval Vám za spolupráci. Společně 

s Vámi se snažíme o to, aby pro úspěch našich žáků a žákyň byly zajištěny optimální podmínky ve výuce a 

aby díky tomu s úspěchem čelili zvýšené fyzické a psychické zátěži. Na začátku školního roku jsem se 

prozřetelně zaměřil na tyto tři hlavní zásady: 

1. Na každém záleží: prioritou je individuální vzdělávání a podpora talentu. 

2. Společně se lépe pracuje: stejně tak důležité jsou i aktivity zaměřené na budování komunity. 

3. Nobody is perfect: Nikdo není dokonalý a chyby jsou výtečnou příležitostí k učení. Tato perspektiva 

dodává odvahu vyzkoušet v případě nutnosti něco nového. 

V posledních měsících se toho v souvislosti s těmito třemi hlavními zásadami mnoho událo, a proto bych 

Vás dnes rád informoval o aktuálním stavu našich opatření na podporu individuálního vzdělávání,  

nadaných žáků a na podporu naší školní komunity. To souvisí s mou osobní vizí naší školy jako místa pro 

učení a pro život, které všichni žáci a učitelé rádi navštěvují, protože ho sami pomáhají utvářet. 

V odpoledních hodinách je, jak již jistě víte, připravena široká nabídka školních kroužků (program GTA), 

doplňujících  hodin  binacionálního vzdělávání (BINA) a podpory při učení, ze které si žáci ještě mohou 

vybrat nové aktivity pro druhé pololetí: https://www.schillergymnasium-

pirna.de/schulleben/ausserunterrichtliche-angebote-im-sj-2021-22/ 1 

Souběžně s tím probíhá od pondělí do čtvrtka od 11:45 do 16:00 v přízemí nové budovy individuální školní 

příprava „individuelle Lernzeit“. Krátký vysvětlující film (v německém jazyce) najdete zde: 

https://videos.simpleshow.com/6WsMbdarE8  

Individuální školní příprava „individuelle Lernzeit“ je velmi důležitá, protože propojuje – diferencovaně 

podle potřeb žáků – předmětové, sociální, jazykové a metodické cíle: 

1) Nabízí výukové prostředí, ve kterém mohou žáci a žákyně pracovat samostatně nebo společně na 

domácích úkolech nebo vlastních úlohách s podporou vyučujících a asistentů výuky. Je to místo, 

kde lze smysluplně používat cizí jazyk (v současnosti němčinu a češtinu). 

2) Poskytuje možnosti pro učení a procvičování látky  jednotlivých předmětů podle potřeb, které jsou 

určovány buď samotnými žáky a žákyněmi nebo vyučujícím daného předmětu.  

3) Podporuje osobnostní rozvoj, protože žáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně a smysluplně 

kombinovali fáze učení a odpočinku, nebo aby si  žáci vytvářeli své vlastní vzdělávací příležitosti. 

Předchozí přihlášení k účasti na „individuelle Lernzeit“ není nutné. Povzbuďte prosím své děti, aby tuto 

nabídku ve druhém pololetí buď v případě potřeby, nebo pravidelně využívaly. Vedle našich vyučujících 

zde v roli vzdělávacích asistentek a asistentů působí studenti učitelství, kteří s velkým nasazením a 

kreativitou dodávají naší škole důležité impulzy. V dopoledních hodinách se také zapojují do výuky a jsou 

připraveni být kontaktními osobami pro individuální poradenství. Práce asistentů je doprovázena 

odborným pedagogickým seminářem na TU Dresden a interním školním dohledem. Společně s vyučujícími 

                                                           

1 Tento dopis pro rodiče najdete také na naší internetové stránce, takže si můžete odkazy rozkliknout přímo. 
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a žactvem neustále rozvíjíme naše koncepce, a proto jsme vděčni za každou kritickou připomínku, i když 

ji třeba nemůžeme okamžitě zapracovat. Kritika je důležitá, neboť „nikdo není dokonalý“ (nobody is 

perfect). Jako ředitel školy jsem rád, že v době obrovského nedostatku učitelů máme díky balíčku opatření 

spolkové a zemské vlády "Aufholung nach Corona" k dispozici další personální zdroje, a můžeme tak řešit 

nedostatky ve výuce nebo podporovat talenty, v konkrétních případech můžeme dokonce nahrazovat 

výpadky ve výuce. V této souvislosti Vás žádám o pochopení, když v rámci regulérní výuky očekávám účast 

v „Lernzeit“, pokud je to uvedeno v plánu suplování. V případě, že dojde k odpadnutí odpoledního školního 

kroužku GTA nebo hodiny BINA, pak je samozřejmě vždy možná účast Vašeho dítěte v „Lernzeit“. 

 

V dalším kroku jsme společně se Sdružením přátel školy (Förderverein) iniciovali vznik projektové skupiny 

"FSG – místo pro život a učení“, která se bude kromě návrhu úprav nové budovy a školního dvora věnovat 

i dalšímu rozvoji společenského prostoru v jídelně. Vaše nápady a připomínky jsou také zde vítány! 

Neváhejte se obrátit na naši novou manažerku školy paní Walther (walther.a@fsg.lernsax.de). Na tomto 

místě bych Vám rád rovněž poděkoval za četné dary pro naši akci na ozelenění školy! 

Pro podporu naší školní komunity je pro mě důležitá nepřetržitá a otevřená komunikace s Vámi, přičemž 

naše internetová stránka je právě tím médiem, prostřednictvím něhož je možné vést pravidelné a závazné 

konzultace. Pro přehlednost naší vzájemné komunikace platí již několik týdnů „pravidlo 18. hodiny“ (Od 

pondělí do čtvrtka a v neděli se vždy v 18 hod. podívejte na naši internetovou stránku a plán suplování, 

poté již to není třeba. Pokud by došlo k nějakým změnám i po této hodině, počítáme s tím, že se k vám 

tato informace nedostane.) Kromě toho se snažíme každý měsíc vydávat náš zpravodaj SchillerFunken, 

jehož četné příspěvky a články se jakožto zrcadlo života naší školy těší přízni mnoha čtenářů a čtenářek. 

Všechna předchozí vydání zpravodaje i všechny ostatní závazné dokumenty najdete na adrese 

www.schillergymnasium-pirna.de/schule/downloads/.  

 

Rád bych vás také upozornil na naše Projektové dny ve dnech 23. až 25. května 2022, které se budou 

konat pod heslem: "Oslava budoucnosti. Schillerovo gymnázium slaví". V této souvislosti poptává pracovní  

skupina pro rozvoj školy (AG Schulentwicklung) návrhy a případně i zájemce z řad učitelů, žáků a rodičů, 

kteří by chtěli vést některý z workshopů určených pro žáky a žákyně z více ročníků na jimi zvolené téma 

jako projektoví manažeři či manažerky. Kontaktujte prosím moderátora této akční skupiny pana Sperfelda 

(dr.sperfeld.e@fsg.lernsax.de). V každém případě si zapište odpoledne 24. května 2022 jako  termín naší 

školní slavnosti. 

 

Jako další opatření k posílení naší školní komunity zavádíme (i přes potíže s tím spojené) služby žáků 

vybraných ročníků, které považuji nejen já, ale i žákovská rada pro naši školu za mimořádně důležité. V 

rámci tohoto opatření začínáme s obnovením přestávkových služeb 9. třídy (na školním dvoře) a 10. třídy 

(v jídelně). Věříme, že to povede k větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami. 

 

Závěrem bych Vás, milí rodiče, rád vyzval, abyste Vaše záležitosti řešili přímo – ať už prostřednictvím 

vyučujících, Vašich zástupců rodičů, prostřednictvím výboru školní konference či formou videokonference 

přímo se mnou (každé pondělí od 16:30 do 17 hod., viz Úvodní stránka -> Kontakt). Pro nás všechny je 

také velmi důležité, abyste byli členy Sdružení přátel školy (Förderverein), abychom mohli kvalitně 

plánovat a realizovat budoucí projekty. Mnohokrát Vám za to děkuji. Mimochodem, dne 1. 2. 2022 jsme 

přivítali čtyři nové kolegy: paní Blinne (němčina/francouština/výtvarná výchova), paní Breyer 

(angličtina/etika), pan Preuss (dějepis/zeměpis) a paní Schulze (francouština/občanská nauka). Současně 

jsme se rozloučili s paní E. Lorenz, dr. Jäkel a paní Kühne a rovněž také s paní Pogoda. 

Přeji Vám a Vašim rodinám pohodové zimní prázdniny a Vám osobně vše nejlepší. 
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S vřelým pozdravem 

 

 

ředitel školy 

P.S.: Ještě malá prosba nebo připomínka. Z důvodu bezpečnosti provozu neparkujte prosím v ulici 

Seminarstraße v úseku mezi silnicí B172) a naší školou, ale využijte zónu "Kiss & Go" u sportovní haly 

(Seminarstraße 11-20). A závěrem ještě jedno poděkování: nové telefonní číslo pro omlouvání absence 

+49 03501 4403199 funguje výborně! 

 


