
STRANA  7 Vzdělávání ŽN - LEDEN 2017

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Den otevřených dveří: 11. ledna 2017  13–17 hod.

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Základní škola Komenského 6, 
známá jako „3. ZŠ“, mění svoji tvář a 
publicitu směrem k veřejnosti. Ško-
la má nové logo a chce být jednodu-
še čitelná. 

Od září vydala na 90 zpráv do onli-
ne prostředí i místních a regionálních 
médií. Na svém facebookovém pro-
fi lu škola aktualizuje webové stránky. 
„Ne všechny internetové stránky, které se 
dříve prohlížely v PC nebo v notebooku, 
lze prohlížet v mobilu nebo v tabletu,“ 
vysvětluje ředitel Mgr. Ivo Kutt elwas-
cher a prezentaci školy přizpůsobuje 
dnešnímu věku mobilních zařízení.

Jak vnímá, pracovně vytížení rodiče 
dnes chtějí být informováni o dětech 
pokud možno rychle, a nejlépe prá-
vě v mobilu. „Snažíme se jim do mobi-
lu prezentovat školní aktivity probíhající 
během výuky, včetně fotek a komentářů, 
aby bylo jednoduše patrno, co se u nás ve 
škole děje,“ říká Ivo Kutt elwascher, kte-
rý vede ZŠ Komenského 6 od školní-
ho roku.

Jeho cílem je vyvrátit mýty a před-
sudky, že na této škole jsou jen han-
dicapované děti, vyžadující pomoc. 
„Jsme běžná škola. Slovo inkluze není u 
nás jen o pomoci potřebným, ale také o 
podpoře nadaných dětí a sportovců. Tře-
ba individualizací výuky a vzdělávacím 
procesem, tzv. šitým na míru,“ nabízí. 

Šikovným dětem se škola věnuje v 
rámci přírodních věd, jazyků a dějepi-
su, což pak zúročí v soutěžích a olym-
piádách.  

Úspěšnost ZŠ Komenského 6 je 
téměř stejná, jako ve kterékoliv jiné 
základní škole. Třetina žáků, kteří 

vyšli v minulém školním roce, studuje 
maturitní obor a dvě třetiny žáků zvo-
lily nematuritní učební obor. 

Současně školu navštěvuje celkem 
248 dětí, z toho 183 žáků v běžném 
školním vzdělávacím procesu a 65 žá-
ků ve speciálních třídách.

ZŠ Komenského 6  nedávno úspěšně 
prošla kontrolou České školní inspek-
ce, ředitel si nechal zpracovat šetře-
ní postojů rodičů k tomu, jak ve škole 
probíhá vzdělávací a výchovný proces. 
„A máme pozitivní zpětné vazby. Rodi-
če jsou rádi, že jejich děti k nám chodí, 
jsou spokojeni se servisem, který dítě má, 
a oceňují i možnosti komunikace se ško-
lou,“ říká Mgr. Kutt elwascher.

Tým pedagogů pracuje na vztazích 
ve třídách a na zlepšování prostředí a 
zkvalitňování výuky. Kromě školních 
aktivit, atraktivních nejen učebnou s 
trampolínou a snoezelenem, pořádá 
škola i volnočasové a sportovní akti-
vity.

ZŠ Komenského 6 spolupracuje 
s mateřskými i středními školami a  
udržuje vztahy s místními zaměstna-
vateli, takže žáci poznávají, jak funguje 
svět dospělých a co obnáší jejich prá-
ce. 

V rámci dnes již běžné výuky fi nanč-
ní gramotnosti se může ZŠ Komenské-
ho 6  pochlubit raritou. Jako v jedné z 
prvních ZŠ v republice mimo  hlavní 
město zde žáky vyučuje fi nanční gra-
motnosti přímo profesionál ze žďárské 
banky. 

Na facebookový profi l školy můžeme 
vstoupit přes její webové stránky: 
www.3zszdar.cz. (PI-3ZS-L)

Škola pomáhá potřebným
a podporuje nadané


