Vážení rodiče, žáci, přátelé naší školy.
Dovolte, abych vás všechny ještě jednou oslovil a ohlédl se za uplynulým 2. pololetím nedávno
skončeného školního roku, kdy jsem řídil naši školu.
Na pomoc k tomuto bilancování jsem si vzal úvodník z březnového čísla Školních novin, ve kterém
jsem se snažil nejširší veřejnosti nastínit, o co budeme v nejbližším období usilovat.
Hrdě a s pocitem příjemného uspokojení konstatuji, že nejdůležitější vytyčené úkoly byly
splněny.
V odpovědné atmosféře jsme se s pedagogickým sborem zabývali pravidly hodnocení žáků –
jejich vědomostí, stupně dovedností, chování, postojů... Potěšilo nás, že jsme na naši výzvu
obdrželi stovky návratek od rodičů i od žáků, ve kterých jste vyjadřovali nejrůznější názory
a náměty. My, učitelé, jsme je vyhodnotili a byly pro nás cenným vodítkem v další práci. Shodli jsme
se, že hodnocení (klasifikace a slovní hodnocení – psané i ústní) musí být zejména přehledné
a efektivní. Věřím, že budete s transformací našeho školního hodnocení spokojeni a že uvítáte
i novou podobu žákovských knížek. Ta byla vytvořena až na závěr naší společné diskuze, aby
plně sloužila očekávané komunikaci mezi školou a rodinou. Posuďte sami, až vás s konkrétními
prvky seznámí učitelé.
Velký ohlas měl letošní jubilejní 20. ročník Jarního petrklíče, na který se sjelo na 350 soutěžících.
Velmi dobrá úroveň provázela veřejnou obhajobu doktorandských prací našich deváťáků. Ti
také připravili ve spolupráci se svými učiteli nezapomenutelný originální již sedmý absolventský
ples. Ostatně i poslední zvonění a závěrečný slavnostní oběd proběhly v důstojné a veselé
i tklivé atmosféře. Velkou zásluhu na tom měli i loňští osmáci. Ti již převzali žezlo deváťáků a byl
jsem velmi potěšen, když se zajímali o pokračování tradice tanečních kurzů a společenského
chování, kterou jsme v loňském školním roce založili.
Těší mě, že jsem se při naší nelehké práci mohl opírat o nadšené a obětavé kolegy a že jsem
odečítal z tváří většiny našich žáků radost a spokojenost.
Jedním z posledních úkolů pro Táborskou, který jsem splnil, byl podpis pod objednávkou první
série toužebně očekávaných šatních skříněk. Sedmáci si tak od září budou moci ukládat svoje věci
komfortněji a bezpečněji.
Po 11 letech se loučím s „Táborskou“. Byly to nezapomenutelné a krásné roky, během nichž
jsem v roli třídního učitele vedl tři třídy a v řadě dalších jsem se setkával nad čísly, přímkami...,
muzicírováním i při dalších činnostech. Odnáším si do svého nového působiště nezapomenutelné
zážitky. Často a rád si připomínám mnohá naše setkání. A těším se i na ta příští.
Od 2. srpna tohoto roku nastupuji do funkce ředitele ZŠ a MŠ Jesenice, kterou navštěvuje 540 žáků
základní školy a 116 dětí mateřské školy. Buďte si jisti, že mě velmi potěší, pokud si najdete
chvilku na korespondenci, telefonát nebo na návštěvu. Ze stanice metra Budějovická je to
autobusem 20 minut...
V úctě
Váš
Josef Buchal
buchal@zsamsjesenice.cz
telefon: 725 612 612
Praha 1. srpen 2007

