Hodnocení školního roku
2018/2019
Školní rok 2018/19 patřil v historii naší školy rozhodně k rokům výjimečným.
Průběh školního roku zásadně ovlivnila rekonstrukce 4. patra budovy školy a
výměna střechy. Rekonstrukce byla realizována v rámci projektu „Stavební úpravy
ZŠ Rosice – podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit“, na který se našemu
zřizovateli podařilo zajistit financování ve výši přibližně 60 mil. Kč. Rozsahem a
finanční náročností patří tato investice k největším v novodobé historii školství
v Rosicích.
Na možné komplikace v souvislosti s touto akcí jsme se připravovali již
v předchozím školním roce. Počítali jsme s tím, že začátkem nového školního roku
nebudeme mít k dispozici nejen stávající prostory ve 4. podlaží, ale zřejmě i další
prostory zasažené stavbou. Proto byly na září 2018 naplánovány pobyty na škole
v přírodě pro všechny třídy od 2. do 9. ročníku. Toto rozhodnutí se ukázalo být
velmi prozíravé.
Stavební práce začaly v červenci 2018 demolicí nevyhovující střechy budovy.
V srpnu došlo k prvnímu zatečení do budovy. Po dohodě se stavení firmou byl
zakryt igelity nábytek v učebně chemie a bylo prováděno vysoušení. K daleko větší
katastrofě došlo o posledním prázdninovém víkendu. Již v sobotu 1. září bylo
patrné, že dojde ke škodám na stavbě i vybavení školy. Celkem za tři dny spadlo
cca 100 mm srážek (dlouhodobý roční průměr pro Rosice činí 567mm). Následky
těchto dešťů byly fatální. První školní den se vyučující sešli před vyučováním a
zjistili, že není možné budovu školy vůbec využít. Vedení školy proto rozhodlo
zahájit školní rok ve školní tělocvičně. Po zbytek týdne měli žáci ředitelské volno
a pracovníci školy pracovali na mapování vzniklých škod, vyřazování nepoužitelných
věcí a záchraně všeho, co se dalo ještě použít. Pro posouzení stavu celé budovy byli
přizváni odborníci. Kontrola celého objektu proběhla 6. září. Ze statického
hlediska naštěstí žádné větší nebezpečí budově nehrozilo, ale některé učebny,
kabinety a WC neodpovídaly hygienickým normám. V některých místnostech stačily
menší opravy a vysoušení, ale 4 kabinety 9 učeben a 2 hygienická zařízení byly
vyřazeny z provozu a nebylo možné je využívat delší dobu.

Vedení školy muselo rozhodnout, jak zorganizovat výuku od druhého školního
týdne. Vzhledem k probíhajícím pobytům na školách v přírodě a dalších pobytových
akcích, které byly organizovány tak, aby vždy dva celé ročníky byly mimo školu,
bylo potřeba k zahájení provozu zajistit minimálně 19 tříd. Po kontrole z hygieny
bylo k dispozici 14 vyhovujících tříd. Zbylých 5 učeben vzniklo v provizorních
prostorech (ve cvičné kuchyňce, v dílnách, v šatně a nářaďovně tělocvičny apod.)
A tak se přece jen začalo ve škole učit. I když se poškozené učebny a další
prostory pomalu vracely do provozu, po celý školní rok se vyučující i žáci museli
vyrovnávat s nejrůznějšími omezeními a problémy. Chyběly učebny na dělené
hodiny, v kabinetech byl omezený prostor na práci, v každém volném prostoru byly
uloženy pomůcky, různě byl omezen příchod do školní budovy, vyučování rušil hluk
stavebních strojů, všichni se museli vyrovnat se zvýšenou prašností.
Rekonstrukce byla nakonec dokončena v květnu 2019. Byla zbudována nová
střecha, zrekonstruovalo se podkroví budovy, aby bylo lépe využitelné. Nadstavbou
obvodových zdí vznikly nové prostory – kmenové třídy a odborné učebny. Byl
vybudován také výtah zajišťující bezbariérový přístup do školy.
Přes všechny problémy a komplikace se všechny úkoly a cíle dané ŠVP podařilo
splnit. Celá řada akcí, které proběhly během školního roku, dokazuje, že učitele a
žáky naší školy jen tak něco nezlomí…
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Hodnocení školního roku
v kostce
Během školního roku proběhla celá řada nejrůznějších akcí. Každý měsíc přinesl
žákům i učitelům nové zážitky a zkušenosti. Pojďme se podívat na nejdůležitější
události očima našich žáků, učitelů i rodičů.

