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GARÁŽE ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY 
Školní areál je poměrně rozlehlý. Ke dvěma budovám 

školy patří hřiště na volejbal, dva venkovní pingpongové 
stoly a rozlehlá zahrada. Zahrada je využívaná ve výuce 

předmětu Pracovní činnosti a lavičky v zahradě 
k příležitostné výuce venku. Žáci však mohou 

na zahradě trávit velkou i polední přestávku, přístupná 
je i v odpoledních hodinách a volném čase, takže je 

využívaná i sousedními obyvateli jako parková plocha. 
Schází se zde také přírodovědný kroužek a skautský oddíl. 
Péče o zahradu zabírá panu školníkovi příliš mnoho času, 

a tak město rozhodlo o změně využití tohoto pozemku. 
Měly by zde být vybudovány garáže pro obyvatele 

přilehlého sídliště. Tím by zmizela plocha zeleně, jediná 
v širokém okolí, spolu i s pingpongovými stoly.

ZRUŠENÍ VÝLETU 
V červnu vyjíždí každoročně jednotlivé třídy 

na jedno- až dvoudenní výlety. Žáci devátého 
ročníku měli naplánovaný dvoudenní výlet 

na Orlickou přehradu. S učiteli a rodiči 
domlouvali, zda by mohli výlet protáhnout 

do víkendu na 3-4 dny, a pojmout tak výlet jako 
rozlučku se základní školou. Vše se vyvíjelo 

slibně, dozor a zodpovědnost by převzal 
na víkend jeden z rodičů. Jeden žák této třídy byl 
však v dubnu přistižen, že kouří v areálu školy. 
Prohřešek byl potrestán podle školního řádu 

ředitelskou důtkou. Po pedagogické radě třídní 
žákům oznámila, že kvůli uvedenému prohřešku 

se rozhodli zrušit plánovaný výlet.
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POUŽITÍ PENĚZ 
ZA SBĚROVÝ PAPÍR

Škola každoročně organizuje sběr starého 
papíru, výkupní cena se pohybuje okolo 50 

haléřů. Za utržené peníze škola obvykle koupí 
ceny do soutěží na den dětí, kdy žáci soutěží 

v nejrůznějších kategoriích.  V letošním školním 
roce byla sběrová akce více než úspěšná, vybralo 

se více než 10 tun papíru. Všichni se proto 
těšili na hodnotné ceny. Na den dětí však přišlo 
zklamání, vítězové dostávali pouze bonbony či 
lízátka. Později se zjistilo, že za zbylé peníze se 

rozhodli učitelé pořídit si do sborovny nový přístroj 
na vaření kávy (presovač). 

MÍSTO LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU 
Každoročně jezdí žáci sedmého ročníku 

na lyžařský výcvik. Dlouhá léta jezdila škola 
stále na stejnou ubytovnu na Šumavě. 

V letošním roce je v sedmém ročníku žák,  jehož 
movití rodiče chodí s ředitelem školy na golf.  

Postupně přesvědčili ředitele, že Šumava je pro 
lyžování málo lukrativní a nabídli, že zařídí pro 
třídu lyžování v Alpách. Cena výcviku by byla 

několikanásobně vyšší. Proto ředitel přistoupil 
k řešení, že nepojedou jednotlivé třídy, ale rozdělí 

se na skupiny podle destinace, kam chtějí žáci 
jet. Ve třídách se tak začali vyčleňovat bohatí 

žáci, kteří pojedou do Alp a posmívat se ostatním, 
jimž rodiče zaplatí „pouze“ pobyt na Šumavě.
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NÍZKÁ TEPLOTA VE TŘÍDÁCH 
Ve vaší škole jste se dlouhodobě potýkali 

s problémem s vytápěním, ve třídách byla dětem 
zima. Vedení školy slibovalo zlepšení situace 
po rekonstrukci kotelny. Letos o prázdninách 

skutečně proběhla výměna kotle za nové, energeticky 
úsporné zařízení. Z ekonomických důvodů však je 

nutno investované peníze opět našetřit, a to z peněz 
na vytápění. Proto i letošní zimu trápí děti nízké 
teploty, i přes provedenou rekonstrukci. Ředitel 

k tomu podal pouze vysvětlení, že ze zákona plyne, 
že pro učebnu je předepsaná minimální teplota 

18°C, pro chodby 15°C a pro vytápěná schodiště 
10°C, což škola dodržuje, takže stížnosti nepřijímá.
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