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Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že je současná doba velmi bohatá na události a plány, většinou tedy události 

důležité, rozhodl jsem se sepsat vše podstatné v tomto trošku větším formátu, podle jednotlivých 

témat, která považuji za důležitá. 

 

Školní jídelna a pavilon družin 

Jak jistě víte, tak se nám naplno rozjela výstavba nové školní jídelny s kuchyní a pavilonu družin. 

Stavební práce s sebou ale samozřejmě přinášejí mnohá omezení. Vzhledem k náročnosti výstavby 

všech technologií, souvisejících s provozem školní kuchyně, je smluvně s dodavatelem domluvena 

doba 4 měsíců, během kterých je možné naši školní jídelnu „vyřadit z provozu“. Po jednáních 

s dodavatelem i investorem jsme se domluvili na jediné schůdné variantě, a to využití letních 

prázdnin + měsíců září a října. Celá stavba by měla být zkolaudována 30. října. Protože 

v harmonogramu prací jsou kritickým obdobím přelom srpna a září, rozhodl jsem se po dohodě se 

zřizovatelem požádat MŠMT o posunutí začátku školního roku o týden. Školní rok by tak měl začít až 

11. září. Chápu, že pro všechny rodiče je tato skutečnost komplikací, ale jedná se o běžnou praxi při 

rekonstrukci jídelny či jiném zásadním zásahu do provozu školy. Asi je jasné, že bez hotových a 

funkčních rozvodů, odpadů a sítí škola nemůže být v provozu. Druhý zářijový týden budou moci děti 

nastoupit do školy. Na třetí týden jsme pro všechny děti s výjimkou budoucích prvňáků připravili 

společný adaptační pobyt ve středisku v Hrachově, kde jsou k dispozici 2 oddělené areály, jeden pro 

1. a jeden pro 2. stupeň. Středisko není příliš vzdáleno od Prahy a celý pobyt bude finančně velmi 

příznivý, což byla základní podmínka pro realizaci akce. První třídy, vzhledem k náročnosti takového 

pobytu hned po nástupu do školy, budou mít tento týden určitou formu „příměstského tábora“, vše 

dopředu zajistíme a budeme informovat rodiče budoucích prvňáčků.  

Poté budeme muset zvládnout 5 týdnů provozu bez školní jídelny a chybějících prostor, až do 

podzimních prázdnin. Po nich by stavba měla být zkolaudována a postupně zaběhneme provoz. 

Uděláme vše pro to, aby v co nejkratším termínu bylo vše hotovo a funkční. Realizaci stravování dětí 

připravíme v nejbližších měsících, plně v součinnosti s naším zřizovatelem, který přislíbil pomoc. 

Během prvních dvou měsíců budeme také fungovat v lehce omezeném prostorovém režimu, ale o 

tom již v další kapitole… 

 

Nová tělocvična, třídy a rekonstrukce areálu 

V tomto týdnu proběhla ve škole prezentace projektu další velké rekonstrukce v naší škole. Jedná se 

o zcela nový pavilon, ve kterém bude umístěna tělocvična, společně se čtyřmi kmenovými učebnami. 

Naše škola již nyní naráží na prostorovou kapacitu budovy, a proto na tuto realizaci netrpělivě 

čekáme. Asi mohu prozradit, že autorem návrhu je Atelier M1 architekti, který stojí i za projektem 

školy Smíchov City i mnoha dalších školních objektů. Také mohu prozradit, že celý projekt architekti 

připravovali s intenzivní součinností se školou, a za školu mohu vyjádřit skvělý pocit, který ostatně 

panoval i ze strany zřizovatele (investora) při středeční prezentaci. Vše jsme také komunikovali se 



 

 

zástupci rodičů ve Školské radě. Mimo tohoto nového objektu se v areálu školy počítá také 

s venkovním altánem/učebnou, novým multifunkčním hřištěm s běžeckým oválem, amfiteátrem, 

ohništěm a mnoha herními prvky pro školní družinu. Také se počítá s obratištěm pro autobus MHD. 

Vše podle požadavků školy. Realizace tohoto projektu je zástupci zřizovatele odhadována na přelom 

let 2025/2026, do té doby tedy musíme vydržet ve stávajících prostorech, proto nově vybudované 

prostory pro školní družinu budou dočasně sloužit i jako 2 kmenové třídy, maximálně připravené 

podle našich standardů na nové třídy. Nyní nás čeká fáze přípravy projektové dokumentace a 

vyřizování mnoha různých povolení. 

 

Komentáře k vysvědčení a zimní školy v přírodě 

Chtěl bych moc poděkovat všem rodičům, kteří vyplnili elektronický dotazník. Výsledky hovoří velmi 

jednoznačně. V komentářích k otázkám jsme navíc získali mnoho cenných poznatků a také mnoho 

pozitivní zpětné vazby, které si velmi vážíme. Na obou tématech dotazníku budeme dále pracovat 

tak, aby maximálně splnily účel. U zimních škol v přírodě se v příštím roce pokusíme o kompromis 

mezi tím, aby školy v přírodě byly realizovatelné, finančně dostupné a atraktivní pro děti. Na čem 

také již nyní pracujeme, je výhodnější volba termínů, vzhledem ke sněhovým podmínkám, které nám 

letos přidělaly spoustu vrásek.  

 

Krátce… 

Mimo všechna zásadní rozvojová témata rozvíjíme také na spoustu dalších, dílčích témat. Úspěšně 

jsme spustili systém vyzvedávání ze školní družiny Bellhop, který nám velmi usnadní práci a 

organizaci, a jsem naprosto přesvědčen, že se osvědčí i mezi rodiči. Blíží se nám Den otevřených dveří 

8. března, který proběhne v tradičním režimu – dopolední otevřené dveře, odpolední prohlídka školy. 

Čekají nás třídní schůzky či tripartity. Také jsme začali pracovat na přípravě dalšího projektového dne.  

V letošním školním roce jsme poprvé vyzkoušeli větší využití volitelných předmětů/seminářů. 

Vzhledem k rostoucímu počtu tříd druhého stupně a celkovému trendu akcentování volitelných 

předmětů na 2. stupni chystáme ještě další posílení těchto hodin i širší nabídku volitelných předmětů. 

Nově se také soustředíme na téma kariérního poradenství – volby středních škol a intenzivní přípravy 

na přijímací zkoušky. Rádi bychom také realizovali intenzivnější spolupráci s dalšími externími 

subjekty, v rámci profesní přípravy na všem pracujeme.  

Asi bych měl dodat, že témat máme nyní opravdu hodně. Děláme maximum pro to, aby naše škola 

byla přesně taková, jakou by jí děti chtěly mít, ale nejen děti, ale i ti, co v ní pracují, a také ti, kteří 

tam své děti posílají. 

Závěrem snad již jen malá prosba pro všechny motoristy. Nevjíždějte nám do prostoru označeného 

zákazem vjezdu, tj. prostor přímo před školou. Každé ráno jsme svědky nepříjemných a hlavně 

nebezpečných situací. Určitě jste zaregistrovali ceduli na náměstíčku nad školou (blízko zastávky 

autobusu), což je ideální místo, kde vysadit dítě, v klidu se otočit a odjet. Také musím konstatovat, že 

rodiče, kteří bezohledně nechávají stát svá auta v prostoru před popelnicemi, by zasloužili pětku 

z dobrého vychování… bohužel.  

A zde se můžete podívat, jak to asi u nás bude za pár let vypadat z ptačí perspektivy. Pro jistotu 

přikládám informaci, že hala bude dřevostavba s povrchem z vrstveného hliníku, který je nutný 



 

 

vzhledem k sousednímu lesu a požárním předpisům a přírodním podmínkám. Barva bude 

samozřejmě přizpůsobena barvě školy. Moc se na to těšíme! 

 

 

 

Hezký zbytek zimy! 

pan ředitel 

 

 

 


