Ohlédnutí za roky 2019 - 2020
Již 10 let v dvouletých intervalech nabízím návštěvníkům našich stránek ohlédnutí za
uplynulými dvěma roky s bilancí změn a novinek v základní i mateřských školách. Dva roky
uplynuly, tak s chutí do bilancování.
Jako tradičně začnu základní školou. Po náročných rekonstrukcích všech WC a
hydroizolaci obvodových stěn budovy „z ulice a náměstí“ jsme se tentokrát zaměřili na vnitřní
venkovní prostory. Zásadními úpravami prošel školní dvůr. Veškerý starý beton, zbytky staré
dlažby a jiných povrchů byly odstraněny, části sutě do hloubi vybagrovány, nově proti rezu
ošetřeny a důkladně izolovány trubky teplovodu z kotelny do budovy 1. stupně, dokončena
poslední etapa hydroizolace části budovy 1. stupně a po celém dvoře od vstupu do budovy až
ke vstupu z náměstí položena barevná zámková dlažba. Novou fasádu dostala kotelna, vstup do
ní byl uzavřen a nový otevřený prostor pro odpadové hospodářství a potřeby školníka vznikl
vedle kotelny. Budova školy tak dostala lepší vzhled i z poslední „pracovně – technické“ strany
budovy.
V závěru topné sezony „vypověděla službu“ řídící jednotka plynového kotle, která bez
větších oprav a modernizace sloužila 15 let. Nyní ale bylo nutné přistoupit k zásadní výměně a
modernizaci odpovídající 21. století. Podařilo se. Spoluprací firmy zajišťující provoz a servis
plynového kotle a firmy specializující se na řídící jednotky plynových kotlů byl „starý klasický“
kotel doplněn elektronickou jednotkou schopnou spolupracovat s elektronickou řídící
jednotkou, takže kotel lze dnes obsluhovat přes internet odkudkoliv.
Na jaře 2020 došlo k zásadní proměně před budovou školy. Zřizovatel nechal upravit
prostor před vchodem do školy z náměstí. Staré keře, stromy a další rostliny byly odstraněny,
byly provedeny terénní úpravy, jako podklad položen drobný kamínek a následně vše osázeno
novými rostlinami. Pohled na školu, jako dominantu náměstí, je nyní zcela jiný, prostor je
upravený, barevně sjednocený. Toto by byly zásadní proměny vně školní budovy. Nyní ke
změnám uvnitř.
Těchto změn také nebylo málo. Jako červená nit se jimi vine základní myšlenka – najít a
vytvořit další prostory pro výuku, žáky i pedagogy, neboť škola neustále roste. Ve spolupráci
se zřizovatelem a s využitím mimořádné dotace, kterou nám poskytl, proběhla v průběhu
července a srpna 2019 úprava místnosti, kterou využívá 2. oddělení školní družiny. Úprava
spočívala především v kompletní rekonstrukci elektroinstalace, v instalaci kvalitnějšího a
silnějšího osvětlení a obkladu stěn zajišťující zlepšení akustiky v učebně tak, aby zde mohla
probíhat výuka při dělení tříd 1. stupně např. na jazyky. Další místností, kde proběhly úpravy
za stejným účelem, byly bývalé žákovské dílny v přízemí školy. Zde byly práce nepoměrně
náročnější – hydroizolace podlahy, nová elektroinstalace, datová síť, akustické obklady stěn,
tabule, dataprojektor, počítač, nábytek – prostě vše. Protože touto proměnou přišel školník o
část své dílny a skladových prostor, musely mu být vytvořeny podmínky jinde. Nové prostory
získal na školním dvoře /viz dříve/ a v šatně 2. stupně byl pro jeho potřeby zřízen malý sklad i
dílna.
Samozřejmostí je malování tříd, vestibulu 1. stupně, ředitelny a kabinetu Z+D, pokládka
nového lina ve třech učebnách, renovace dřevěné podlahy v ředitelně, žaluzie do oken v učebně
„ve věži“ a v ředitelně, rekonstrukce osvětlení chodby 1. stupně a s tím spojené malování těchto

prostor. Nové lavice a židle byly zakoupeny do tří tříd, knihovničky na chodby 2. stupně a
vzhledem k nárůstu počtu asistentů bylo pro ně vytvořeno zázemí v prostoru před žákovskou
kuchyňkou. Sedací nábytek dostaly učitelky na chodbu 1. stupně.
Zkrátka v uplynulých dvou letech nepřišli ani tělocvikáři. Pravidelná obnova míčů na basket,
volejbal či fotbal je samozřejmostí, stejně tak neustálé doplňování florbalového vybavení. Na
jaře 2020 se dočkali i nového vybavení na skok vysoký – interiérové doskočiště, krycí plachta,
stojany, laťka. Téměř vše bylo pořízeno z daru od společnosti THIMM – takže ještě jednou
velké díky této společnosti. V souvislosti s novým doskočištěm si neodpustím uvést jednu
úsměvnou perličku… Jeho pořízení bylo spojeno s určitými vícenáklady – musely být
„zvětšeny“ dveře z tělocvičny do nářaďovny, neboť stávajícími doskočiště „neprošlo“. Díky
velmi šikovnému řemeslníkovi se podařilo i tento oříšek „rozlousknout“ a bez bourání dveře
zvětšit. Prostě – není nad zlaté české ručičky…
Pokračovali jsme i v obnově IT vybavení. Několik nových notebooků, renovace zastaralých
PC, výměna tří „dosluhujících“ dataprojektorů. Ve všech učebnách provozuschopná promítací
technika, program Smart Notebook či jiné výukové programy, napojení na program Bakalář
pro komunikaci uvnitř i vně budovy s rodiči, wi-fi v budově 1. stupně, ve sborovně a kabinetu
jazyků. Během prázdnin 2019 byly na chodby nainstalovány dvě interaktivní dotykové
nástěnky – jedna v prvním patře 1. stupně, druhá naproti ředitelně. Jedná se o školní informační
systém Ámos. Žáci na nich najdou různé praktické informace - rozvrh, suplování, jídelníček,
zprávy či fotografie ze života školy, informace o chystaných akcích, mohou na nich řešit i kvízy,
matematické rébusy, vyhledávat informace z jízdních řádů apod. Avšak nejpodstatnější změnu
přinesla epidemie koronaviru a s ní uzavření škol.
V květnu za finančního přispění zřizovatele firma Servodata ve škole instalovala a
zprovoznila platformu Microsoft Teams. Teprve poté plnohodnotně a na sjednocené platformě
mohli učitelé i žáci realizovat on-line výuku ve všech ročnících. Již tehdy bylo zřejmé, že
program najde uplatnění i v běžném provozu školy, a to jsme netušili, jaké plus nám tato
platforma přinese na podzim 2020, kdy se situace s uzavřením škol opakuje. Na podzim je však
situace podstatně lepší. Každý pedagog dostal pro realizaci on-line výuky nový, velmi kvalitní
notebook zakoupený z prostředků MŠMT. Celkem 22 plně vybavených notebooků
s instalovanými offisy, Bakaláři, Smart Notebooky či jinými výukovými programy, platformou
Microsoft Teams propojenými se školním serverem – jen si nainstalovat vlastní přípravy a
možno zahájit on-line výuku.
Platformou Microsoft Teams bych uzavřel novinky v základní škole a přejdeme ke školám
mateřským.
Ve všetatské školce v roce 2019 pokračovala obnova herních prvků na zahradě – byla
pořízena dvě houpadla, trojhrazda, indiánský totem a v prostoru svahu vybudován „malý“
amfiteátr s herními prvky, vedle pak klouzačka s pozemní šplhací stěnou. V následujícím roce
byla dokončena „tropická“ část zahrady s dvěma týpí. Dále byl pořízen nábytek pro učitelky
/skříně, stolky, relaxační křesla/, vymalovány šatny dětí, vstupní chodba a umývárna Berušek.
Do jedné třídy byly pořízeny žaluzie, do přípravny jídla myčka a bojler na ohřev teplé vody.
Největší investicí bylo pořízení nových šaten do obou tříd – přesně na míru dle požadavků
učitelek, s maximálním využitím prostoru a účelnosti.

Stejné šatní skříňky dostala i školka v Přívorech. I zde v roce 2019 pokračovala obnova
herních prvků – nové houpadlo a dvojhoupadlo, herní sestava se skluzavkou, dvojhrazda,
houpací most s veselou dřevěnou žížalou, byly obnoveny nátěry na obou altánech a především
odstraněna nevhodná asfaltová plocha v zadní části zahrady. V roce 2020 zajistil zřizovatel
výsadbu stromů po celém obvodu zahrady, aby zde v budoucnu děti měly více stínu. Během
prázdnin byla také zahájena rekonstrukce oplocení celé zahrady – nejprve její nejdelší zadní
části.
A to nejlepší nakonec! Téměř rok po zahájení stavebních prací byla 1. června 2019
slavnostně otevřena nová mateřská škola v Přívorech, která je další součástí naší příspěvkové
organizace. Realizací stavby byla pověřena firma Prodesi a celá byla financována městysem
Všetaty. Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném
pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Jedná se o dřevostavbu, jejíž dispoziční řešení
vycházelo z požadavků vyhlášky i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami. Budova je přízemní,
s velkým množstvím prosklených ploch, které zajišťují dostatek denního světla a výhled do
zahrady a okolí. Hlavní prostor celé budovy – denní místnost - přímo sousedí s toaletami, šatnou
a výdejem jídla. Za vestavěnými skříněmi, na protilehlé straně denní místnosti, jsou umístěné
sklady matrací a učebních pomůcek. Denní místnost je vizuálně výrazně propojená s přilehlou
terasou. Dovybavování školky pokračovalo nejen v roce 2019, ale i v roce 2020. Jedná se o
nepředstavitelné množství věcí – vybavení přípravny jídla, nádobí, talíře, příbory, lehátka,
přikrývky, povlečení, úložné prostory na hračky, výtvarné potřeby, samotné hračky, papíry,
čtvrtky, pastelky, nůžky, hudební nástroje, IT pro učitelky a jiné a jiné. Někdy se zdá, že je to
bezedný koš…. Ještě štěstí, že herní prvky na zahradě využívají obě školky společně. Kapacita
nové školky je 26 dětí a samozřejmě je plně využita.
Výstavbu školky původně financoval pouze zřizovatel, ale díky úsilí nového vedení městyse
se podařilo získat státní dotaci, takže velká část nákladů byla letos formou dotace vrácena zpět
do pokladny městyse. Navíc firma Prodesi se touto stavbou zúčastnila i soutěže o titul
„Dřevostavba roku“ a na základě hlasování odborné poroty získala první místo v kategorii
Moderní dřevostavby – Dřevěná stavba roku 2020. Novostavba byla vyhotovená za využití
konstrukce z dřevěných panelů s minimální zátěží prachem nebo odpadem na lokalitu výstavby.
Takže ať dobře slouží mnoho a mnoho let!
Takže tolik k ohlédnutí za uplynulými dvěma roky. Ani bych se nenadál, že se toho tolik
pořídilo a podařilo. Samozřejmě velké poděkování patří vedení městyse, panu starostovi,
radním i zastupitelům. Bez jejich přízně a finančních prostředků by se nepořídilo nic.
Poděkování patří i všem zaměstnancům školy a školek – od toho od písmene A až po posledního
od Ž. Bez jejich nasazení, obětavé práce a přístupu k plnění jakéhokoliv úkolu bychom
nezmohli také nic. Kolegové, děkujeme. A jaké cíle si klademe do dalších let.
Zajistit nové prostory pro narůstající počet žáků a s tím související růst počtu pedagogů – a jak?
-

přístavba školy, zřízení odborných učeben především pro výuku jazyků, výstavba nové
tělocvičny,
neustálá obnova IT vybavení, zavádění a využívání nových technologií
zlepšování zázemí pro mimoškolní činnost, družinu, vybavení zahrad mateřských škol

-

zlepšit pracovní prostředí pro všechny zaměstnance bez rozdílu
průběžně doplňovat pedagogický sbor a vytvářet podmínky pro zlepšování kvality
pedagogického procesu
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V sekci Fotografie si můžete prohlédnout fotodokumentaci k jednotlivým obdobím.

