Dopis ředitele školy
k začátku školního roku
2022/23
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Vážení rodiče,
doufám, že jste si s dětmi užili krásnou a pohodovou dovolenou. Velmi se těším na
spolupráci s Vámi v novém školním roce. Se začátkem nového školního roku bych Vám
rád sdělil několik zásadních informací.
Na základě zkušeností z uplynulého školního roku stanovilo širší vedení školy pro
nadcházející školní rok následující tři hlavní oblasti činnosti:
1) posilování zdraví školního společenství
2) podpora vzájemné spoluúčasti a spoluzodpovědnosti
3) další rozvoj individuální podpory (v návaznosti na minulý školní rok)
➔ pro všechny tři výše uvedené body platí: posilování
binacionálního/interkulturního charakteru školního života
Pro další kroky ve prospěch rozvoje školy potřebujeme Vaši účast a podporu více než
kdykoli předtím. Již nyní Vás tedy zvu 7. prosince 2022 a 8. února 2023 (předběžně vždy
od 15 do 16:30) na pokračování konzultací týmu Schillerova gymnázia, které se
úspěšně rozjely letos v červnu. Kromě toho se z důvodu naléhavých koncepčních potřeb
uskuteční ve středu 5. října 2022 náš Pedagogický den, na který jsou zváni i zájemci
z řad žáků a rodičů (ten den se nekoná běžná výuka). Ředitelské volno bude v pondělí
28. listopadu 2022. Upozorňujeme také na zkrácený rozvrh v úterý 30. srpna 2022,
neboť toho dne od 13:30 se učitelský sbor zúčastní povinné akce o protidrogové prevenci.
V tomto školním roce rovněž přivítáme několik nových kolegyň a kolegů: paní Franke
(praktikantka Z/Nj), paní Hanicke (Z/Náb.), paní Paroubková (Vv/Čj), paní Reim (Z/D), paní
Salzmann (Nj/Tv), paní Schmidt (Rj/Z), pan Štancl (Fj/Čj), pan Wolf (vychovatel) a od
prosince paní Vanabelle (Aj/Fj). Náš tým od poloviny září posílí také paní Krieger
(jazyková asistentka z USA) a paní Watier (německo-francouzská dobrovolnice). Jakožto
delegovaný učitel z Herderova gymnázia nás v předmětu fyzika podpoří pan Hollang.
Všechny nové kolegyně a kolegy srdečně vítám a přeji jim úspěšný start na našem
gymnáziu!
Totéž platí také zejména pro naše nové 5. třídy a pro nové české žáky a žákyně v 7.
třídě, které tímto vítáme stejně vřele jako obě naše ukrajinské třídy, které nám přidělil
Zemský úřad pro školy a vzdělávání (LaSuB). Ukrajinští žáci a žákyně (ve věku 10 až 15
let, formálně ne gymnazisté) prožijí svůj první školní den na Schillerově gymnáziu 1. září
2022 a vyučovat je budou ukrajinské učitelky paní Knysh a paní Tseliurenko. Společně
s Vámi, milí rodiče, hledáme cesty a nápady, jak tyto naše hosty integrovat.
Co se týče odpoledních kroužků, opět bude připravena široká nabídka aktivit, ze které si
každý může vybrat. Hned 1. září 2022 se všichni vedoucí kroužků představí na „Trhu
příležitostí“ a žáci obdrží leták s aktuálními nabídkami. Proberte, prosím, s Vašimi dětmi,
do kterých aktivit by se případně mohly zapojit.

V novém školním roce bude opět k dispozici naše individuální výuka, pro niž není nutné
předchozí přihlášení. Motivujte, prosím, své děti, aby tuto nabídku v novém školním roce
využívaly, ať již jen příležitostně, nebo pravidelně. Vedle našich vyučujících zde budou
i nadále asistovat studenti a studentky učitelství, kteří se budou snažit vytvářet příjemnou
pracovní atmosféru s pestrou a obměňující se nabídkou.
Pro 9. třídu se 6. září 2022 (4. a 5. vyučovací hodina) se ve spolupráci s okresním úřadem
a regionálními firmami uskuteční „Trh budoucích příležitostí“ s nabídkami budoucí
profesní orientace, který bude během polední pauzy otevřen i pro všechny ostatní
zájemce. Jeho cílem je naladit žáky a žákyně na Den odborné praxe 10. září 2022
v odborném školícím centru BSZ v Pirně a na odbornou praxi od 5. do 16. června 2023.
Podle rozhodnutí učitelské konference budete mít jako rodiče od nového školního roku
přístup k digitální třídní knize, díky čemuž si můžete kdykoli udělat představu
o studijních výsledcích svého dítěte. Přístup získáte prostřednictvím třídních učitelů.
V souvislosti s covidovou pandemií bych vás rád upozornil na náš koncept hygienických
opatření z 25. dubna 2022, který je stále platný (viz Homepage -> Downloads). V případě
onemocnění Covid19 je i nadále vstup do prostor školy zakázán. To platí i v případě
odpovídajících příznaků. Žáci a žákyně mají možnost dobrovolného testování, škola
disponuje dostatečnou zásobou testů.
Milí rodiče, věřím, že zůstaneme i nadále v úzkém kontaktu. Osobně mě můžete
zastihnout v ředitelně v mých úředních hodinách (bez předchozího objednání) v pátek
15:00-15:30 (viz také Homepage -> Kontakt); pro žáky platí čtvrtek 11:50-12:20. Pokud
budete potřebovat více času na konzultaci, kontaktujte prosím sekretariát a sjednejte si
jeho prostřednictvím individuální termín pro setkání se mnou po telefonu, prostřednictvím
videokonference, nebo osobně (v případě potřeby i s tlumočníkem). Naše domovská
stránka (homepage) je i nadále závazným médiem, které je třeba pravidelně sledovat.
Aby však bylo možné vědomé "vypnutí", platí i nadále pravidlo 18. hodiny: od pondělí do
čtvrtka a v neděli se stačí podívat na domovskou stránku a plán suplování pouze jednou,
a to po 18. hodině. Pokud by toho dne došlo k nějakým pozdějším změnám, vycházíme
z toho, že se k Vám tyto informace nedostanou.
Ročníkové povinnosti se jako opatření pro budování komunity v zásadě osvědčily,
a tudíž budou pokračovat i v tomto školním roce. Týká se to přestávkových služeb 9. třídy
(na školním dvoře) a 10. třídy (v jídelně). Vedle toho školní komunitě nově navrhuji, aby byl
8. ročník pověřen péčí o park. Závěrem bych Vás, milí rodiče, rád vyzval, abyste se
přihlásili ke členství ve Sdružení přátel školy (viz Homepage -> Sdružení rodičů),
abychom mohli kvalitně plánovat a realizovat budoucí projekty. Předem Vám za to
mnohokrát děkuji. A na závěr mám malou prosbu nebo připomínku. Z důvodu bezpečnosti
provozu neparkujte v Seminarstrasse mezi silnicí B172 a školou, ale využijte zónu „Kiss &
Go“ na úrovni sportovní haly (Seminarstrasse 11-20). Oznámení absence se nadále
zasílají (nejpozději do 7:30!) výhradně na telefonní číslo +49 (0) 3501 4403199
(záznamník).
Přeji Vám všem vše nejlepší do nového školního roku, se srdečným pozdravem

ředitel školy

