
Máme co nabídnout! 
Máme za sebou první pololetí školního roku, které bylo naprosto výjimečné. I když jsme se už 
na jaře loňského roku potýkali s nástrahami distanční výuky, tak s tím, co jsme prožívali v právě 
uplynulém období, se to nedá srovnávat. Na jaře to zpočátku vypadalo, jako když jste 
v místnosti bez oken a někdo náhle zhasne. Na tmu se nemůžete předem připravit a ve své 
mysli si představujete, jak místnost vlastně vypadá, jak se v ní bezpečně pohybovat, než se 
opět rozsvítí, nebo najdete cestu ven. Na začátku nového školního roku jsme už neponechali 
nic náhodě. Nastavili jsme si pravidla a také mechanismy, jak bude případná další distanční 
výuka probíhat, a to tak, aby se co nejvíce přiblížila výuce prezenční. Učitelé i žáci byli 
dovybaveni potřebnou technikou, všichni měli možnost si vyzkoušet komunikaci „na dálku“, 
proto nás vyhlášení přechodu na distanční výuku už nemohlo zaskočit. Už jsme nezůstali po 
tmě. Naši učitelé tak spolu se svými žáky mohli úspěšně ukončit první pololetí. 
Ve škole dál pokračovala modernizace interiérů, inovace učebních pomůcek a také 
pedagogové si zvyšovali svoji kvalifikaci formou rozmanitých webinářů. Nejen pro vnitřní 
potřeby školy, ale i pro veřejnost už slouží nová jednací místnost vybavená účelným, ale 
nadčasově elegantním nábytkem a moderními technologiemi. Také budování Polytechnického 
centra Novoměstska se z fáze příprav dostalo do fáze realizace. Pokračuje projekt Kyberna a 
také projekt Tablety do výuky. Ve škole máme i rodilou mluvčí pro výuku angličtiny. 
Pokračujeme ve spolupráci s firmami regionu, část žáků absolvuje odborný výcvik právě 
v těchto firmách. Nejedná se pouze o firmy strojírenské, ale i o kadeřnictví. 
Škola byla vybavena programovacími stanicemi společnosti Heidenhain. Ta je významným 
evropským výrobcem CNC zařízení pro technologie frézování a soustružení, a proto se zaměřila 
na vývoj výukových prostředků, které umožňují efektivní přípravu studentů na profesi 
kvalifikovaného technologa, programátora nebo operátora CNC strojů. Cílem je zpřístupnit 
odborným školám technologie, s nimiž se absolventi setkají v budoucí praxi. 
Sledujte www.skolynome.cz. 
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