Začátek školního roku byl úplně jiný, než na jaké jsme zvyklí. Už o prázdninách
bylo jasné, že se něco děje. Kolem školy vyrostlo staveniště s jeřáby, stavebním
materiálem, lešením. Všude kolem byli pracovníci s helmami. Znamenalo to jediné.
Začala velká rekonstrukce horního patra školy a výměna střechy.
Zahájena rekonstrukce základní školy
Asi již všichni zaznamenali, že na počátku července byly zahájeny stavební práce na základní
škole, z jižního pohledu na město již zmizela polovina střechy.
Celý investiční záměr byl připraven v rekordně krátkém čase. Přestože od poslední
rekonstrukce střechy neuplynula ani tři desetiletí, byla krytina již ve velmi špatném stavu.
Mnohokrát byla opravována, a proto výměna střešního pláště byla již nezbytná. Vzhledem
k rozsahu opravy střechy bylo v roce 2016 rozhodnuto využít rekonstrukci k potřebnému
navýšení kapacity školy s využitím dotací. V roce 2017 byl zpracován projekt a v letošním roce
jsme získali stavební povolení.
Stavbou nové střechy dojde ke zvětšení prostor ve čtvrtém patře školy. V půdní vestavbě
vznikne šest učeben, z toho dvě kmenové, školní byt, pracoviště školního psychologa a sociální
zázemí. Zvýšené kapacitě školy bude rovněž přizpůsobena velikost šaten. Prostor auly bude
zachován, ale bude lépe přístupný upraveným východním schodištěm. Škola bude také
přístupná bezbariérově novým výtahem na východní straně.
Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 30 miliónů korun na projekt „Stavební úpravy ZŠ Rosice
– podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit“ z ministerstva financí město obdrželo
v první polovině května. Vzhledem k podmínkám dotace jsme museli zvládnout v průběhu
dvou měsíců výběrové řízení na dodavatele, projednat s vedením školy podmínky realizace a
omezení provozu, zajistit financování a další přípravné práce. Díky vysokému nasazení všech
zúčastněných se podařilo rekonstrukci zdárně zahájit na počátku prázdnin a zvládnout tak
podstatnou část bouracích prázdnin během letních prázdnin. Rekonstrukce bude probíhat až
do května příštího roku.
Ing. Jaroslav Šofr, investiční technik města Rosice, Zpravodaj Rosa

Přes menší omezení byla škola po přípravném týdnu připravena na první školní den.
Vedení školy naplánovalo na září pro celou školu týdenní pobyty v přírodě. Bylo to
velmi prozíravé rozhodnutí, protože největší ránu dostala škola o posledním
prázdninovém víkendu. I když bylo velmi suché léto, tuto sobotu a neděli intenzivně
pršelo. Provizorní zastřešení nestačilo a voda protekla prakticky celou budovou.

První školní den proto letos proběhl úplně jinak. Všichni žáci a učitelé se museli
shromáždit v tělocvičně. Dohodli si pouze několik organizačních záležitostí,
všechny přivítalo vedení školy a pan ředitel všem oznámil, že z důvodů havarijní
situace bude do konce týdne ředitelské volno.

Poté proběhlo v Zámeckém kulturním centru slavnostní přivítání prvňáčků. Malí
žáci a jejich rodiče se setkali se svými učitelkami, vedením školy a Města Rosice.
Také se seznámili s žáky 9. tříd, kteří jim pak po celou první třídu pomáhali, hráli
si s nimi a byli jejich velkými kamarády. Byl tak již po několikáté zahájen Projekt
Můj deváťák.

Informace o postupu stavebních prací
Vážení spoluobčané, rodiče, žáci naší školy! Řada z vás se ptá, jak pokračují úklidové práce ve
škole, jestli škola bude fungovat, kde se budou žáci učit…
Na začátku měsíce září posoudil statik stav učeben jako bezpečný. Ve čtvrtek 5. 9. Proběhla na
škole kontrola z hygieny, která rozhodla, že 10 učeben musí být prozatímně uzavřeno pro
výuku. Některé třídy odjížděly na školu v přírodě a pět tříd bylo umístěno v náhradních
prostorách schválených hygienou. Jsou to i učebny, které se nacházejí v budově školní
tělocvičny. Všechny náhradní prostory jsou připraveny pro výuku. Třídy se v nich budou učit
pouze po dobu nezbytně nutnou. Každý týden vypracuje vedení školy harmonogram, podle
kterého budou třídy fungovat až do úplného zprovoznění školní budovy.
V zasažených učebnách probíhají intenzívní stavební a úklidové práce. Probíhá vysoušení
pomocí vysoušečů, byla odstraněna poškozená omítka a postupně je nahrazována novou.
Velké poděkování patří pracovníkům technických služeb, kteří nám pomáhali zabezpečit
náhradní prostory, a také pracovníkům školy, kteří intenzívně pracují na uvedení školy do stavu
odpovídajícímu požadavku na hygienu provozu.
Provoz školní družiny a jídelny je zajištěn v plném rozsahu.
PaedDr. Jaroslava Kroupová, zpravodaj Rosa

Vzhledem k tomu, že se v některých učebnách nedalo učit, žáci vyrazili postupně
do přírody a aspoň užili zářijové sluníčko v přírodě. Žáci druhých, třetích, sedmých
a devátých tříd absolvovali školu v přírodě, osmáci Ekopobyt a žáci čtvrtých a
šestých tříd adaptační pobyty. Tady jsou zážitky:

Kvůli přístavbě dalšího patra (a následnému vytopení školy) vyjeli na začátku školního roku
některé třídy na tzv. školu v přírodě. Šlo o čtyřdenní zájezd do letního tábora Kalich v Kamenici
nad Lipou.
Vyráželi jsme hned v úterý ráno v 8.00. Zatímco ostatní třídy si užívaly ředitelské volno, my a
druháci jsme vyrazili na výlet. Cesta nám trvala něco málo přes dvě hodiny. Hned po rozdělení
do chatek nás čekala prohlídka tábora, různá pravidla a vyhrazení prostoru pro volný pohyb (k
rybníku už se nesmělo). Jakmile jsme se vším seznámili, čekala nás kratší hra, ve které jsme si
my a druháčci vybrali z lístečků jméno nějaké pohádkové postavy a hledali mezi sebou svoji
dvojici. Pak samozřejmě následovalo vybalování a povlékání postelí. Večer jsme si s našimi
druháčky zahráli noční hru, spočívající v chození po světýlkách. Nakonec byla večerní hygiena.
Tehdy se objevily první stížnosti na sprchu, která byla bud´ moc horká, nebo moc studená, ale
přežít se to dalo. Večerka byla stanovena v 11 hodin, učitelé pečlivě drželi hlídky a přes noc se
procházeli táborem a hlídali, jestli se někdo netoulá po nocích mimo svoji chatku. Někteří
spolužáci trošku záviděli druhákům, že mohou spát v budově.
Budíček byl stanoven až v osm, ale i tak byla většina spolužáků po ponocování dost unavená.
Navíc ráno byla pěkná kosa a do takové zimy se nikomu vstávat nechtělo. Abychom se trochu
rozhýbali, vzali si starší rozcvičku, která pokaždé obnášela jiné úkoly. Když jsme se dost zahřáli,
šli jsme uklidit do chatek a pak jsme vyrazili na snídani. V jídelně jsme museli všichni šetřit
místem, kterého tam nebylo zrovna nejvíc. Na jídlo moc stížností nepadlo a po kratší přestávce
následovalo čtení školního řádu. V osobním volnu, které trvalo až do oběda, jsem si četla
časopisy. Odpoledne jsme vyrazili na túru do Kamenice. Cestou jsme se tak trochu ztratili, ale
nakonec jsme tam přece jen došli. Byl nám povolen volný pohyb po náměstí a většina z nás se
rozběhla do nejbližších obchůdků na nákupy. Po návratu do tábora následovalo další osobní
volno, které jsem využila k procházkám po táboře a návštěvě druháčků. Jakmile volno skončilo,
následovaly 4 hodiny vyučování. Večer byla další noční hra, tentokrát už jen pro nás sedmáky.
Protože trvala trochu déle, učitelé nám prodloužili večerku.
Třetí den probíhal dost podobně, ale v Kamenici jsme si tentokrát prošli i kousek okrasné
zahrady. Protože to byl náš poslední večer, udělali jsme si (až trochu moc hlučnou) diskotéku.
Večerka tentokrát dost možná nebyla žádná, protože někteří byli vzhůru až do dalšího dne. To
už bylo jen vyhodnocení nejlépe uklizené chatky, potom snídaně, krátké volno a kolem oběda
jsme sbalili kufry a vyrazili zpátky do Rosic. Když jsme byli na místě a byly vyloženy poslední
kufry, rozloučili jsme se a všichni se rozešli domů.
Daniela Drápalová, 7. B
Pan ředitel se rozhodl, že nám dá hned první týden ředitelské volno. Hned po týdnu prázdnin
jsme jeli na Vysočinu na dětský tábor Kalich, kde se konala škola v přírodě.
První den jsme si vybalili a seznámili se s táborem Kalich. Potom nám paní učitelka prozradila
program celého týdne. Jeho název byl Cesta kolem světa s Phileasem Foggem.

První den za námi přišel Phileas Fogg sám osobně a řekl nám pravidla, která jsme museli
dodržovat, a vůbec, jak bude celý týden probíhat. Procestovali jsme za celý týden hrozně moc
zemí.
Bylo to opravdu zajímavé, naučila jsem se spoustu věcí. Součástí byla i tělesná výchova,
například jsme často hráli přehazovanou.
Školu v přírodě jsem si moc, moc, moc užila.
Nella Němcová, 5. A
Začátkem září jsem vyjel se spolužáky a paní učitelkou na školu v přírodě.
Hned po ubytování ve staré chatce číslo 44 se mi na schůdkách dvoupatrovky zjevil můj osud.
Černou fixou na nich stálo: VIP Infekční prase.
Třetí den jsem cítil náznaky silného nachlazení. Paní učitelka mi naměřila 38,5 Věnovala se mi
víc než zdravým spolužákům, spolubydlící mi nosili pití a já měl pocit, že jsem V.I.P. Když moje
máma vybalovala kufr a našla troje nepoužité trenýrky, měla pocit, že jsem prase.
A tak mi vznikla přezdívka VIP infekční prase :-)
Ondřej Holík, 5. A, školní časopis Rosník

Čtvtrťáci a šesťáci nebyli v Kalichu, ale vyrazili stejně jako každý rok na adaptační
pobyt.
Zážitky z adaptačního pobytu
Začalo to tím, že jsme přijeli na Tři Studně do hotelu Sykovec. Dozvěděli jsme se, že budeme
chodit na obědy na penzion Horácko. Potom jsme se šli kousek projít se třídou, paní učitelkou,
paní asistentkou a peeristkou. Peeristka byla naše kamarádka. Jmenovala se Kristýna. U
Horácka jsme se sešli u altánku, kde jsme se dozvěděli spoustu informací. Šli jsme zase zpátky
se ubytovat. Byla jsem na pokoji s Jitkou, Nikčou a Míšou. Odpoledne jsme si udělali pravidla.
Večer byla diskotéka. Další den jsme soutěžili v desetiboji. A hráli jsme hru v lese. Večer se
vyhlašovaly výsledky. V desetiboji jsem nevyhrála, ale v lesní hře naše skupinka byla první.
Měli jsme také noční hru a mezitím jsme si pustili pohádky. Poslední den jsme se sbalili,
dodělali všechno, co jsme měli zvládnout, a jeli domů. Moc jsem si to užila.
Jana Prokešová, 4. B
Adapťák
Na začátku školního roku, tedy 19. – 21. září, jsme spolu se všemi čtvrtými třídami jeli na
adaptační pobyt. Bydleli jsme v penzionu Sykovec a na jídlo jsme chodili do penzionu Horácko.
Ve středu ráno jsme měli sraz u zámku v Rosicích a odtud jsme odjížděli do Tří studní. Když
jsme dojeli, šli jsme si dát zavazadla dovnitř do penzionu. Až měli všichni odložená zavazadla,
šli jsme hrát hry a napsali jsme si třídní pravidla. Potom jsme šli na oběd do Horácka. Po obědě
byl polední klid a potom jsme hráli hry, ale tentokrát s velkými holkami. Pokoje v penzionu
byly nádherné, krásně uklizené. Na pokoji jsem byla s Eliškou, Sárou a Helčou. Večer byla ještě
diskotéka, kterou jsme si moc užili. Ve čtvrtek to bylo asi nejlepší. Samé hraní a výroba triček.
V pátek se odjíždělo. Bylo to super a moc, opravdu moc jsem si to užila.
Karolína Šimarová, 4. B
Zážitky z adaptačního pobytu
Na adaptačním pobytu se mi nejvíc líbilo barvení triček. Dostali jsme od paní učitelky tričko,
které jsme si vyzdobili. Super byla i diskotéka, kde jsme hráli různé soutěže. Dále se mi líbila
noční hra, ve které bylo hlavním úkolem posbírat kartičky z obálky a dát je paní učitelce.
K zahození nebyl ani desetiboj, kde jsme dostali kartičku s deseti úkoly, které jsme museli
splnit. Celý adaptační pobyt se mi moc líbil.
Sára Lukášová, 4. B

