
Rozhovor s Mgr. Robinem Pospěchem 

Uvažujete o zavedení bufetu? 

Ano, pokud to půjde. 

 

Jak dlouho působíte na naší škole? 

Pokud dobře počítám, tak devátý rok. 

 

Uvažujete o tom, že by se jarmark konal každý rok, nebo se bude konat jako doposud každý druhý rok? 

Nebráním se tomu, aby se jarmark konal každý rok. V roce 2020 bude škola slavit 40 let existence 

(jako ZŠ Alšova) a u této příležitosti by mohl proběhnout i Den otevřených dveří. 

 

Je možné, aby se učil nějaký nový předmět? 

Ano, ale v rámci nějakého kroužku nebo nepovinného předmětu. Od nového pololetí se mohou žáci 

přihlásit do nového kroužku (Školní televize), který povede Mgr. Jiří Štěpán. 

 

Bude škola nabízet při výuce druhého cizího jazyka i jiné cizí jazyky než německý? 

Ne, myslím si, že na výuku německého jazyka máme na škole erudované pedagogy, tak není důvod to 

měnit. 

 

Bude se předmět fyzika učit už od šesté třídy, tak jak je tomu na jiných školách? 

Ne. 

 

Máte nějaké obavy, například z nějakých novinek nebo z toho, že jste mladý? 

Ne, spíš si myslím, že je to výhoda, jsem ochotný naslouchat i jiným názorům. 

 

Co vás vedlo ke kandidatuře na post ředitele školy? 

Chtěl jsem se posunout dále. Protože už nějakou dobu učím, chtěl jsem zkusit nějakou jinou práci, ale 

zároveň jsem chtěl zůstat na této škole. 

 

Které třídy budete učit i nadále dějepis? 

Dějepis budu učit ve třídách 9. A, 8. A a 8. B. V šestých třídách bude dějepis učit Mgr. Pavlína 

Vraspírová a tam, kde jsem učil zeměpis, za mne bude učit nová paní učitelka. 

 

Je něco, co byste chtěl změnit? 

Myslím, že to na naší škole funguje, ale určitě bych se chtěl zaměřit na další postupnou modernizaci 

učeben a kabinetů. 

 

Chtěl byste zavést školu v přírodě? 

Ano, ale týkala by se pouze žáků z 1. stupně. Na 2. stupni bych chtěl zavést další výjezdy do zahraničí 

(nejen do Německa). 

 

Zůstanou stejní zástupci ředitele? 

Ano, protože jsou zkušení a budou pro mne velkou oporou. 

 

Budete začleňovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami? 

Určitě, k další změně dojde už od nového kalendářního roku: na škole bude působit asistent pedagoga. 

 

Bude více akcí (například více návštěv kina nebo divadla)? 

Myslím, že těch akcí je u nás na škole docela dost. 

 

 

 

 

 


