
 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, 

 

ráda bych vás informovala o dalších personálních změnách, které v letošním školním roce 

ještě nastanou. S nimi souvisejí další tři rozvrhy hodin, které budou zároveň s tímto dopisem 

zveřejněny na webových stránkách školy.  

 Letošní školní rok je opravdu zvláštní v pravém slova smyslu. Jednak se učíme 

v náhradních prostorách a pozorujeme, jak nám roste nová škola, jednak díky nemocnosti 

a dalším okolnostem se mění složení pedagogického sboru. Abych byla konkrétnější, koncem 

března odchází na mateřskou dovolenou paní učitelka Šťovíčková a většinu jejího úvazku 

převezme pan učitel Velebil. K 31. březnu odchází paní učitelka Šťastná z osobních důvodů. 

Její úvazek převezme pan učitel Páťal. Koncem dubna se po rekonvalescenci vrací do práce 

paní zástupkyně Linhartová. Tyto změny se odrazí právě v úpravách rozvrhu hodin. Konce 

vyučování v jednotlivých dnech jsem zachovala, neměl by být tedy problém ani s kroužky ani 

žádný jiný.  

 Jak jsem slíbila, uveřejnila jsem ve fotogalerii na školním webu fotodokumentaci 

rekonstrukce, přístavby a nástavby školy včetně stěhování do Glacioly v srpnu 2016. Právě na 

těchto fotografiích bohužel nejsou zachyceni všichni, kteří se stěhováním pomohli. Pokud 

byste někdo měl fotografie z první etapy stěhování, budu moc ráda, pokud mi umožníte jejich 

zveřejnění na webu školy. Co se týká stavby, na posledních fotografiích už jsou vidět téměř 

hotové práce, např. obklady stěn sociálního zařízení, zaštukované stěny v učebnách a na 

chodbách, obroušené schody od lepidla po odstranění PVC, pod kterým se objevily krásné 

žulové schody, vyzděné příčky a vybetonované podlahy a další. Je to takové množství práce, 

že se zdá téměř až neuvěřitelné, když se pak dílo vyloupne v celé své kráse. Tak to bylo i při 

minulé rekonstrukci školy a nakonec i Glacioly, a to zdaleka nebyly změny takového rozsahu. 

Je to opravdu velmi náročné a počasí nás letos ke všemu pěkně trápí. V příštím týdnu se začne 

s pokládáním dlažby na toaletách a chodbách v hlavní budově. Že se již pracuje na zastřešení 

přístavby, jste si jistě všimli. Elektroinstalace jsou v hlavní budově hotové z 90%, během 

jarních prázdnin se řešilo připojení odpadů z kuchyně a také topení v jídelně a kuchyni. 

Fotografie se budu snažit průběžně přidávat, abyste měli představu, jak práce pokračují.  

 Následující část dopisu se mi psát nechce, ale musím. V kontrastu s představou nové, 

voňavé školy jsem zavítala do jedné třídy v přízemí Glacioly a nevěřila jsem vlastním očím. 

Stěny zapatlané, potřísněné ovocem, které po sobě nebo rovnou na stěnu děti házely, díry ve 

stěnách, sedřená omítka i s papírem z povrchu sádrokartonu, díry v podlahové krytině, prostě 

chlív. Je moc dobře, že každá třída má svoji učebnu, protože se krásně ukázalo, kdo má jaký 

vztah k hodnotám a také se nic nemohlo svádět na druhé. Ostatní třídy, kam jsem se šla po 

tomto zážitku podívat, jevily také známky opotřebení především díky menšímu prostoru, ale 



rozhodně ne v takové míře. V náhradní škole jsme pouhých 6 měsíců….! Jak to tedy asi bude 

vypadat za rok v nové škole? Rekonstrukce a vybavení školy bude stát mnoho peněz a není 

možné, aby se za pár let nepoznalo, že nedávno to bylo nové. 

Na závěr mého dopisu bych vás, milí rodiče a zákonní zástupci, chtěla požádat 

o spolupráci v působení na děti, aby si více vážily práce své i druhých. Jedná se především 

o děti starší, tedy „druhostupňové“. Prosím, mluvte s dětmi o těchto věcech, jde nám 

o společnou věc. Děkuji. 

 

        Iva Niklesová, ředitelka školy 

Pro představu přikládám několik fotografií: 

 

     

 

 



 

 



 

 

Další, už příjemné fotografie z prostředí prozatímní školy najdete na webových stránkách 

školy zde: 

http://www.zspysely.estranky.cz/clanky/fotogalerie-nova/ 

a nebo rovnou zde: 

http://selkin.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_provizorni_skoly_2017 

 

 

 

 

 

 


