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Vážení žáci a žákyně, vážení rodiče,
v úvodu Vám přejeme co nejúspěšnější start do nového školního roku, spousty studijních
i životních úspěchů a neutuchající zájem o další vzdělávání.
Zároveň si všichni přejeme, ať v tomto roce opět úspěšně překonáme všechna úskalí, jenž
nám přináší současná situace. Zejména se opět budeme muset vypořádat s probíhající
rekonstrukcí naší školy, začleňováním žáků z Ukrajiny a doufejme, že zcela okrajově
s případnými omezeními z důvodu „covidové“ situace. Již jsme si ale mnohokrát vyzkoušeli,
že společně dokážeme čelit všem překážkám.

Základní informace rozdělíme do tří částí:
● Stav a vývoj opětovné rekonstrukce budovy školy
● Novinky ve výchovně vzdělávacím procesu
● Různé

Obnovená rekonstrukce školy
Dne 30. 6. 2022 byla budova školy předána novému zhotoviteli společnosti ELEKTRO
MOSEV, spol. s. r. o. Zhotovitel obnovil činnost na všech třech plánovaných etapách:
vybudování přístavby na školním dvoře, vybudování nových půdních prostor na hlavní půdě
budovy školy a úpravu vnitřních prostor včetně zprovoznění nového vstupního vestibulu.
Termínově je zhotovitel zavázán do 30. 9. 2022 zprovoznit vstupní vestibul školy, včetně
nutných vnitřních úprav a předat do užívání nové vnitřní prostory na půdě. Práce na
přístavbě, včetně jejího propojení se současnou budovou školy, budou probíhat celý školní
rok. Kompletní dokončení celého projektu, včetně dodávky inventářů a nových pomůcek, je
plánováno na červenec 2023.
V projektu dochází celkově k ročnímu zpoždění. Tato, námi nezaviněná, situace nás uvádí
v tomto školním roce do složité situace, zejména s počtem vzdělávacích prostorů na škole
a kapacitou prostorů pro přípravnou a společnou činnost pedagogických pracovníků. Se
zcela nevyhovujícími podmínkami pro práci pedagogického sboru se určitě vyrovnáme,
bohužel absenci vzdělávacích prostor jsme museli vyřešit pomocí externího pronajímatele.
Jedna první třída začne školní rok v osvědčené lokalite Vzdělávacího centra Andragogiky.
Centrum nám opět vyšlo vstříc, včetně nastavených podmínek pro zajištění vzdělávání žáků
jedné třídy. Pevně věříme, že tak jako v době celkového vystěhování školy, zde bude
probíhat zcela standardní a ničím neomezená výuka.
Od 1. 10. 2022 nám má zhotovitel předat do užívání půdní prostory. Zde má vyrůst nová
sborovna školy. Tento prostor kompletně uzpůsobíme na učební prostor (LCD interaktivní
panel, ...) a přemístíme sem třídu z Andragogiky. Sice opět nebudeme mít nutné prostory pro
přípravnou práci pedagogů, ale zajistíme zcela adekvátní vzdělávání všech žáků v budově
naší školy.
V průběhu prázdnin došlo k realizaci prací na interiéru budovy školy. V budově bylo nutné
vybudovat zejména nové protipožární přepážky na chodbách, nové elektrické rozvody,
vyměnit elektrický rozvaděč a opravit škody způsobené původním zhotovitelem rekonstrukce
(únik topné soustavy v nové šatně, opravit rozvody v PC učebně, ...). Zároveň zhotovitel
naplánoval svou stavební činnost, včetně bouracích prací na chodbách školy, až na samotný
závěr školních prázdnin. Zhotovitel nám z tohoto důvodu umožní naše přípravné práce
pouze v jeden den 31. 8. 2022.
Za jeden den bude pro nás velmi obtížné připravit vnitřní interiéry tříd a chodeb pro důstojné
přivítání žáků do nového školního roku. Z tohoto důvodu se předem omlouváme, že vnitřní
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výzdoba školy zřejmě nebude na naší standardní úrovni. V prvním týdnu školy ale vše
doladíme. Zároveň předané vnitřní prostory ze strany zhotovitele vykazují známky
rozestavěnosti. Vnitřní protipožární přepážky nejsou dokončené, nejsou nainstalované dveře,
stavební zásahy na chodbách nejsou přemalované, na chodbách nejsou zakončené
elektrické rozvody pro slaboproud (bez elektrické energie), není dokončen vstupní můstek do
nové půdní vestavby. Zhotovitel bude v průběhu měsíce září dokončovat tyto práce v době
nenarušující běžný provoz školy (odpoledne, víkendy).
Zároveň nám zhotovitel předá i požadavky související s většími stavebními zásahy v průběhu
školního roku. Všechny činnosti bude zhotovitel směřovat na období státních svátků,
školních prázdnin či dnů ředitelského volna. Nepředpokládáme žádné omezení provozu
školy v průběhu školního roku.
V průběhu prázdnin škola ze svého provozního rozpočtu zrekonstruovala 3 učebny, interiéry
školy jsme vybavili dalším novým nábytkem.

Ilustrace současných vnitřních prostor školy

Novinky ve výchovně vzdělávacím procesu naší školy
Celý loňský školní rok byl značně zatížen „covidou“ situací a situací s přijímáním dětí
uprchlíků z Ukrajiny. Bylo pro nás obtížné ověřovat, vyhodnocovat nově nastavené procesy
včetně následných korekcí. Pro letošní rok jsme připravili inovaci zejména v systému
plánování, vytyčili jsme si nové dlouhodobé úkoly a sestavili jsme nové kodexy pro upřesnění
vzájemných postojů při řešení vybraných situací. Vycházeli jsme zejména z řešení
konkrétních situací z loňského školního roku.
Na škole jsme nastavili nový systém dlouhodobých úkolů školy. Dlouhodobý úkol školy
spočívá ve stanovení cílového stavu ve vybrané oblasti, jenž má zlepšit či zefektivnit aktuální
nastavení stávajících procesů. Stanovení úkolu většinou aktuálně reaguje na současný stav či
vzniklé stadium s cílem zlepšení úrovně v dané oblasti. Dosáhnutí cílového stavu prochází
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postupnými procesy (návrh, analýza, implementace, ověření, korekce), jenž jsou různě časově
i procesně náročné. Z tohoto důvodu nemají dlouhodobé úkoly přesně definovaný časový interval
pro jejich celkovou aplikaci do chodu školy. Zároveň se cílový stav může v průběhu aplikace či
dalším vývojem měnit. Dlouhodobé úkoly vnímáme spíše jako náš vnitřní závazek, a proto je
nezahrnujeme do koncepčního systému školy. Přehled všech nastavených dlouhodobých úkolů,
včetně podrobného popisu, naleznete na našich www/dlouhodobeukoly.
Pro lepší upřesnění naší práce a systematických postupů jsme sestavili dva nové kodexy –
Kodex práce s náročným žákem a Kodex práce s rušivým kolektivem. V kodexech je popsána
závazná sousledná práce školy v těchto situacích, včetně návaznosti na nutnou spolupráci se
zákonným zástupcem. Blíže se s těmito pravidly můžete seznámit na našich www/kodexy.
Přikročili jsme k inovaci celoškolních projektů a akcí podporujících spolupráci s místním
obovodem. Velice vítáme i podněty z Komise místní samosprávy k prohloubení spolupráce školy
a místního obvodu, které budeme propagovat a svým přispěním i podporovat. Aktuálně Vás
budeme v průběhu školního roku informovat o připravovaných akcích či projektech.

Různé
● Na školu jsme přijali o prázdninách 3 děti uprchlíků z Ukrajiny a jednáme o další žádosti

o vzdělávání na naší škole. Jsme si jednoznačně vědomi nutnosti výpomoci v této složité
situaci, nicméně naše kapacitní důvody nám nedovolí další zápisy ukrajinských dětí.

● Projekt sportovní haly se nám pomalu přesouvá do fáze vydání územního rozhodnutí. Ve
spolupráci s předsedou KMS Mgr. Tomášem Mertou jsme oslovili dopisem všech
15 politických subjektů, které kandidují v komunálních volbách. Subjekty jsme poprosili
o stanovisko k realizaci našeho projektu v nejbližším období. Sesbírané odpovědi Vám
předložíme před termínem komunálních voleb. Obsah oslovovacího dopisu.

● Ve čtvrtek 1. 9. 2022 mají všichni žáci školy obědy odhlášené. Stravu je nutné si
přihlásit v objednávkovém systému. Volbu je možné provést do 31. 8. 2022 do 11.00
hod. Výdej stravy bude v čase 10.30–12.00 hod. V pátek 2. 9. 2022 mají stravu
všichni žáci přihlášenou.

● Ve čtvrtek 1. 9. 2022 bude výuka probíhat 1. VH. V pátek 2. 9. 2022 bude výuka dle
pevného rozvrhu.

● Do konce kalendářního roku nabízí škola žákům možnost doučování dle Národního
plánu doučování MŠMT. Doučování je primárně zaměřeno na žáky, u nichž došlo
k značnému zanedbání výuky v důsledku distanční a rotační výuky. Doučování není
zaměřeno na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia či střední
školy. Národní plán stanovil kritéria na vyhledávání těchto žáků. Vyučující Vás, dle
své analýzy, případně osloví s nabídkou doučování z konkrétních předmětů. Není
stanovený počet žáků na jednu doučovací jednotku, na doučování mohou docházet
žáci z jedné třídy či jednoho ročníku. Doučování je naše rozšiřující nabídka vůči
žákům školy, z tohoto důvodu předpokládáme aktivní přístup vytipovaných
a sjednaných žáků k této formě podpory. V případě „neaktivního“ přístupu není nutné
dále pokračovat v nabízené podpoře. Preferujeme 12hodinový doučovací blok na
jednu skupinu (1 hod. týdně do konce kalendářního roku). Den v týdnu a vyučovací
hodinu si stanoví vyučující dle dohody se žákem či skupinou. Doučování nebudeme
zavádět do ETK a EŽK. Upozornění na případnou absenci žáka budeme provádět
zprávou v EŽK příslušnému vyučujícímu.

Předem děkujeme za seznámení s výše uvedeným obsahem.
S přáním pohodového, ničím nerušeného a „zrekonstruovaného“ školního roku

tým ZŠ Svobodné Dvory a Mgr. Pavel Balda
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