
„Inteligence plus 

 charakter – to je cí�l

skutec�ne�ho vzde�la�ní�.“

   …Martin Luther King…
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Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte  mi  Vás  pozdravit  a  popřát  Vám  vše  dobré  v  novém  školním  roce
2021/2022.

Letos se žáci mohou o přestávkách těšit z nově dokončeného atria a za pěkného
počasí využívat využívat dřevěný altán jako venkovní učebnu. Byla vybudována
moderní učebna ruského jazyka vybavena notebooky. Rozsáhlou rekonstrukcí
prošla  učebna  fyziky  a  chemie,  aktuálně  se  dokončuje  instalace  nového
vybavení ve školní dílně. Je připravena výměna počítačů v učebně informatiky.

I nadále maximálně dbáme na dodržování vnitřních hygienických pravidel při
realizaci výuky i volnočasových aktivitách žáků.

Snažme se  nejen  vytrvat  při  překonávání  překážek,  které  přijdou.  Posuňme
školu dál, aby přinášela co největší užitek všem našim dětem.

Neobejde se to bez úsilí všech žáků, rodičů a pedagogů. Děkuji Vám za ně.

Přeji nám úspěšný a přínosný školní rok!

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy



2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

1. 9. 2021    Zahájení školního roku 

27. a 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

3. 1. 2022 Nástup do školy

31. 1. 2022  Ukončení 1. pololetí

4. 2. 2022 Pololetní prázdniny

21. 2. – 27. 2. 2022  Jarní prázdniny

14. 4. 2022  Velikonoční prázdniny

29. 6. 2022 Slavnostní ukončení  školního roku pro vycházející žáky

30. 6. 2022 Ukončení školního roku

1. 7. – 31. 8. 2022     Hlavní prázdniny

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termíny: 
1. TS pondělí 6. 9. 2021 16.00 1. - 3. roč.

       TS pondělí 13. 9. 2021 16.00  4. - 5. roč. 17.00 VS

2. TS pondělí 22. 11. 2021 16.00  NS 17.00  VS

3. TS pondělí 25. 4. 2022 16.00  NS 17.00 VS

      Ostatní schůzky dle potřeby.

PRACOVNÍ PORADY

Pracovní porady vedení školy každý pátek v 8.00 hodin.

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí

6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11., 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5.

Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad 
od 14.15 do 16.00 hod.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY

Ředitelka školy:Mgr. Jana Marečková 

Zástupce ředitelky školy:Mgr. Radim Černín 

Zástupkyně ředitelky Na Pomezí: Mgr. Iveta Kudličková
   Vedoucí vychovatelka pro ŠD, ŠK: Bc. Daniela Beranová

1. A Mgr. Monika Mičková Na Pomezí
1. B Mgr. Jana Válková Na Pomezí
2. A Mgr. Iveta Kudličková Na Pomezí
2. B Mgr. Markéta Kalavská Na Pomezí
3. A Mgr. Lenka Jurášová Na Pomezí
3. B Mgr. Barbora Juranová Na Pomezí
4. A Mgr. Zuzana Doležalová U Hřiště
4. B Mgr. Pavlína Gibesová Na Pomezí
4. C Mgr. Daniela Felixová Na Pomezí
5. A Mgr. Wernerová Adéla U Hřiště
5. B Mgr. Teichmanová Kamila U Hřiště
5. C Mgr. Alexandra Kořistková U Hřiště

6. A Mgr. Radek Onderka U Hřiště
6. B Mgr. Petra Poledňáková U Hřiště
7. A Mgr. Kamila Sembolová U Hřiště
7. B Mgr. Radana Mathiasová U Hřiště
7. C Mgr. Daniela Peikerová U Hřiště
8. A Mgr. Renáta Šťastná U Hřiště
8. B Mgr. Kateřina Kurzicová U Hřiště
8. C Mgr. Milada Hejtmanová U Hřiště
9. A Mgr. Jan Doseděl U Hřiště
9. B Mgr. Lydie Slezáková U Hřiště
9. C Mgr. Martin Žídek U Hřiště

Bez  třídnictví:  Mgr.  Jan  Hruška,  Mgr.  Jana  Sosíková,  Mgr.  Jitka Hrubá,  Mgr.  Renáta
Kerlinová, Mgr. Sára Staňková, Bc. Pavla Magurová,  Mgr.  Marcela
Ondrúšová,  Bc.  Zdeněk  Hulva,Mgr.  Petra  Michalíková,  Mgr.  Hanka
Kuzníková Mrosková, Natálie Kořistková 

Vychovatelky ŠD,ŠK: Andrea Vajdová, Jana Stružová, Irena Paulická, Bc. Adriana Kozlová,
Kateřina Jelonková



Výchovný poradce: Mgr. Daniela Peikerová

Metodik prevence RCh: Mgr. Kamila Sembolová

Koordinátor ICT: Mgr. Radim Černín 

Speciální pedagog: Mgr. Barbora Vavrečková

Asistent pedagoga: Irena Paulická

Koordinátor ŠVP: Mgr. Radim Černín
Koordinátor EVVO Mgr. Martin Žídek VS

Mgr. Markéta Kalavská, NS

   Pedagogická rada:               všichni pedagogičtí pracovníci

PEDAGOGICKÉ DESATERO

1. Základem naší práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu.

2. Podporujeme tvůrčí přístup žáků k učení a poznávání, rozvoj fantazie a tvořivosti.

3. Oslabujeme strach z nového či neznámého, učíme žáky zacházet s chybou, 
posilujeme sebevědomí a sebedůvěru žáka.

4. Učíme se hledat, přesvědčovat se, pochybovat.

5. Uvádíme žáky do informačního systému.

6. Vedeme své žáky k neustálému hodnocení a sebehodnocení, k sebedůvěře.

7. Učíme děti měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, nebýt povrchní, 
přesně formulovat, dávat si konkrétní cíle, odpovídající maximu osobních možností.

8. Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace, pěstujeme rozvoj 
celoživotních dovedností.

9. Dopřejeme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je demokratickému chování, 
pěstujeme v nich potřebnou toleranci, spoluzodpovědnost a odpovědnost k sobě samému.

10. Přistupujeme k dítěti jako plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva 
a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním.



ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete 
během školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme 
nabídnout a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností, abychom 
Vám mohli poskytnout kvalitní služby.

Pracujeme v     tomto složení:  

Speciální pedagog Mgr. Barbora Vavrečková

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová

Výchovný poradce Mgr. Daniela Peikerová

Školní psycholog: Mgr. Anna Rotreklová                                 

Co pro Vás tedy můžeme udělat?

 Poskytujeme krizovou intervenci dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně 
náročné situaci.

 Pracujeme individuálně nebo skupinově s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
a s dětmi nadanými a mimořádně nadanými (cvičení pozornosti, paměti, soustředění, 
nácviky čtení, psaní, relaxační techniky…)

 Pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
 Včas můžeme podchytit poruchy učení a provést primární diagnostiku potíží, doporučit

další postup, zavést podpůrný program pro žáka na dobu 3 měsíců, zvolit optimální 
postup, doporučit vyšetření ve Školském poradenském zařízení.

 Při psychických problémech, neurózách, vztahových problémech i rodinných 
problémech můžeme zprostředkovat pravidelnou terapii pod vedením psychologa 
nebo jen konzultaci s psychologem.

 Zajišťujeme speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
snažíme se o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání.

 Poradíme Vám, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí přípravu.
 Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte.
 Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové 

atmosféry, na komunikaci s vrstevníky.
 Snažíme se předcházet patologickým jevům (kouření, alkohol, šikana….) a včas 

zasáhnout!
 Poskytujeme rodičům kontakty na jiné odborníky – dětského psychiatra, rodinnou, 

poradnu, neurology, Středisko výchovné péče.
 Poradíme Vám s profesní orientací dítěte.





ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

1. 
oddělení

Bc. Adriana Kozlová (třída 1. A)

2. 
oddělení

Irena Paulická (třída 2. A)

3. 
oddělení

Jana Stružová (třída 3. A, 3. B)

4. 
oddělení

Bc. Daniela Beranová, 
vedoucí vychovatelka (třída 1. B)

5. 
oddělení

Andrea Vajdová (třída 2. B)

Školní 
klub

Kateřina Jelonková (4. - 9. třídy)

 

Zájmové kroužky

Divošky Vajdová Andrea

Šikulky Vajdová Andrea

Flétna Muchová Lenka

Florbal Kozlová Adriana

Míčové hry – vybíjená Stružová Jana

Pohybové hry Kozlová Adriana

Keramický kroužek I, II Paulická Irena

Hrajeme si na divadlo Paulická Irena
Zumba Jelonková Kateřina

M. E. Polášková,
VII. B



SRPŠ ZŠ KYLEŠOVICE, z.s. 
„Pomáháme škole vytvářet lepší pracovní a volnočasové prostředí pro naše děti.“

Milí rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
SRPŠ působí při Základní škole v Opavě-Kylešovicích již mnoho let. Z důvodu platnosti nového 
Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) proběhla změna právní formy a na základě 
usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15710) vznikl v roce 2017 spolek - SRPŠ 
ZŠ Kylešovice, z.s.

Působnost a účel SRPŠ
SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. je nezávislým a dobrovolným spolkem sdružujícím rodiče a zákonné 
zástupce žáků ZŠ Kylešovice. Spolek vznikl za účelem společného zájmu, kterým je ochrana 
práv, potřeb a zájmů žáků školy. Rovněž se snaží pomáhat škole při vytváření optimálních 
podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a 
finanční podpory.
Podle stanov je nejvyšším orgánem spolku Rada SRPŠ. Dalším je pak statutární orgán - Výbor 
SRPŠ skládající se z předsedy, hospodáře a pokladníka.

Členské příspěvky
Výše členských příspěvků na školní rok 2021/2022 je schválena na 300 Kč/žák.

Příspěvky se předávají třídnímu učiteli anebo je možnost zaslat je na bankovní

účet spolku, č. ú.  2001187945/2010. Variabilní symbol obdrží žáci ve škole.

 

Použití příspěvků: 

Adaptační pobyty (úhrada dopravy),

Lyžařský výcvik (úhrada dopravy)

Plavání (úhrada dopravy)

Preventivní programy

Spolupráce s polskými školami

Knihy do žákovské knihovny, Knihy pro nejlepší žáky třídy

Odměny do soutěží, cestovné, startovné

Sportovní potřeby a vybavení pro reprezentanty školy

Odměny reprezentantům školy

Mikuláš, Den dětí, Den učitelů

Využití volného času dětí (hry, materiál do keramické dílny), kroužky

Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům (psací sady s logem ZŠ)

Příspěvek na ukončení ZŠ docházky 9. tříd

Zápis do 1. tříd, Vítání prvňáčků, Pasování na prvňáčky, Den slabikáře                                     

Estetizace školního prostředí, Vybavení tříd nábytkem

Sportovní den, Den pro zdraví aj.



ŽÁK ROKU  - KAROLÍNA NEUGEBAUEROVÁ

Žákem roku se stala Karolína Neugebauerová z loňské
9. A, která tento titul na naší škole vyhrála pro své
všestranné nadání. Karolína je totiž dívka s širokým
spektrem kvalit a zájmů, přesto vždy působila skromně
a ochotně pomáhala svým spolužákům. Dlouhodobě
působila ve školním parlamentu a podílela se na
organizaci školních a mimoškolních akcí. Celou dobu
prospívala s výborným prospěchem a reprezentovala
školu ve vědomostních soutěžích v mnoha rozličných
předmětech jako například v olympiádách
z matematiky, anglického a německého jazyka nebo
informatiky. Karolína je však také velmi pohybově
nadaná a pravidelně soutěžila v různých disciplínách
od atletiky, přes florbal a míčové hry až po plavání
a cyklistiku. Karolína uvedla, že ve volném čase ráda
zahradničí, hraje na kytaru a závodně se věnuje
cyklistice, ve které se pravidelně účastní Českého
poháru v závodech horských kol.

BOBŘÍK INFORMATIKY
Přes loňský dlouhodobý lockdown se naši žáci zapojili do celostátní on-line soutěže 
Bobřík informatiky.
Soutěžilo se netradičně z domova, kde museli během půl hodiny řešit obtížné logické 
úlohy.

Nejlépe si vedli:
V kategorii Mini (5. ročník) :
1) Adéla Pospíšilová - 176 bodů, 2) Dalimil Šenk - 176 bodů
a 3) Matyáš Frey - 164 bodů - všichni tři z 5. A.
V kategorii Benjamin (6. a 7. ročník) :
1) Filip Jašek - 164 bodů, 2) Karolína Kovářová - 160 bodů - oba z 6. C
a 3) Petr Sajaš ze 7. B - 153 bodů.
V kategorii Kadet (8. s 9. ročník) :
1) Martin Svoboda z 9. B - 172 bodů, 2) Lukáš Figura z 8. C - 156 bodů
a 3) Karolína Neugebauerová z 9. A - 152 bodů.



VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

„POJMENUJ SI SVŮJ
TROLEJBUS“ 

Městský dopravní podnik Opava opět vyhlásil
soutěž o vyobrazení na nové trolejbusy.
I tentokrát jsme měli úspěšnou žákyni, a to 
Aničku Heinzke z 5. A. Její „Sovík“ byl vybrán
mezi 15 nejlepších návrhů a byl vystaven
v nové budově v sídle společnosti MDPO. 

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

Školní kolo olympiády z angličtiny poprvé v historii probíhalo přes Teams. Nejdřív žáci 
měli za úkol vypracovat písemnou část a poté absolvovali ústní kolo a svým výkonem 
nadchli své vyučující. Již žáci sedmé třídy dokážou anglicky plynule mluvit o sobě, svých
koníčcích nebo o tom, jak zvládají náročné covidové období. Deváťáci už své vyučující 
skoro nepustili ani ke slovu! Jmenovitě za kategorii I. A – Samuel Češla, Zuzana 
Wagnerová a Pavel Drtil, v kategorii II. A Marek Samel, Beáta Boháčová, Barbora 
Pannová a Tomáš Hejhal.
Nádherné 4. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce pak vybojoval 
Marek Samel z 9. B.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=660892740684929&set=a.3636122643161909&__cft__[0]=AZUPrO2S0ZFz3AcXABeDQgq736gu5sqb_qA95RAjoxmGKXIEzmaLfBS9oBcb28CuKjeeVl1GvtglTVNmfg2J7t11UJwuN_bBSf7fWXxnJNNtlLUTyoWE-8QD0Z6LZYoFiISausX5A982tUytGOTx-Dv4vRsSEr8Hrj6q9u2elV69fas6L-YpcM2fS3wQ6AJm7O0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=660892740684929&set=a.3636122643161909&__cft__[0]=AZUPrO2S0ZFz3AcXABeDQgq736gu5sqb_qA95RAjoxmGKXIEzmaLfBS9oBcb28CuKjeeVl1GvtglTVNmfg2J7t11UJwuN_bBSf7fWXxnJNNtlLUTyoWE-8QD0Z6LZYoFiISausX5A982tUytGOTx-Dv4vRsSEr8Hrj6q9u2elV69fas6L-YpcM2fS3wQ6AJm7O0&__tn__=-R


BÁSNÍCI Z KYLEŠOVIC

V hodinách literatury si žáci vyzkoušeli, jestli v sobě mají to pověstné básnické střevo 
a tvořili vlastní originální kousky. V šesté třídě to byly například velmi povedené 
akrostichy na svá jména, v sedmičce měli za úkol propojit své dějepisné znalosti 
s libovolnou básnickou formou a deváťáci se bravurně a vtipně poprali s tvorbou 
kaligramů.



PŘEKONEJ SVÉHO TĚLOCVIKÁŘE

Během distanční výuky probíhala pro žáky naší školy zábavná akce učitelů tělocviku 
s názvem Překonej svého tělocvikáře, kdy každý týden ukázali na videu nějaký 
zapeklitý sportovní kousek a žáci naší školy se snažili danou aktivitu co nejlépe 
napodobit. 

MARTIN KOŽANÝ 4.

V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ 

Na naší škole máme také jednoho z nejlepších zeměpisářů v okrese.
Je jím Martin Kožaný, který se umístil na úžasném čtvrtém místě
v okresním kole zeměpisné olympiády. 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - DOMA A ONLINE

Skvělou teoretickou přípravu a chemické nadání při domácí 
praktické části zúročil Matěj Kupka, který se zúčastnil on-line 
celorepublikového školního kola, ze kterého postoupil do kola 

okresního.



MEZINÁRODNÍ DEN MATEMATIKY 

Paní učitelka Kamila Teichmannová se rozhodla oslavit společně s žáky Mezinárodní 
den matematiky, který připadá na 14. března. A jelikož se toto datum dá přepsat jako 
3.14, měla spolu s žáky o tématu jasno. Číslo 3.14 je totiž spjato s kruhem (Ludolfovo 
číslo), a proto žáky požádala, aby v tento slavnostní den (byla to neděle) upekli koláč 
a o výsledky se podělili. A toto jsou výsledky. 

DINOPARK

Co se vybaví druhákům, když se řekne minulost?
Pravěk a pravěká zvířata! Znalosti dětí jsou
v tomto oboru neuvěřitelné, a tak by byla škoda
toho nevyužít. 

Spojila se prvouka, výtvarná i pracovní výchova
a začalo se. Nejprve společně, jak jinak než
online. Ale postupně se do vyrábění, kreslení
a malování přidávali i další členové rodin. 

Pravěkých zvířat bylo stále více, a tak vznikl
nápad založit "Dinopark". 



LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

26. března proběhlo vyhodnocení krajského kola soutěže Evropa ve škole, ve které se 
Kateřina Krejčí se svou prací „Krajinou sladkých zázraků“ umístila na krásném 2. místě 
a David Binar se svým slohem „Kde jsou ty časy“ obsadil 3. místo.

Literární soutěž: Ze života hmyzu

Gratulujeme také žákům, kteří uspěli v literární soutěži SVČ Ostrava-Zábřeh. Téma 
povídek bylo Ze života hmyzu a naši žáci se se svými originálními slohovými pracemi 
umístili na předních příčkách. Mezi naše úspěšné autory patří: Beáta Boháčová, 
Martin Svoboda a Leona Novotná.



DEN ZEMĚ - UKLIĎME SVĚT OD ODPADKŮ

Děkujeme žákům naší školy, kteří se zapojili do akce: "Den Země - ukliďme svět 
od odpadků" s Českým svazem ochránců přírody.
Akce byla dobrovolná pro rodiče s dětmi a proběhla ve dnech 22. - 25. 4. 2021. 

ÚSPĚCHY VE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI 
JÁ MILUJI OPAVU

Cílem této soutěže, kterou pořádalo Mendelovo gymnázium za podpory Statutárního 
města Opavy, bylo ukázat lidem v ČR, že je Opava jedinečná.
Žáci v rámci výuky výtvarné výchovy měli za úkol pořídit fotografie na téma:                    
1. Architektura, 2. Život ve městě a 3. Pomoc druhým. Z mnoha povedených fotografií 
bylo těžké vybrat ty nejzdařilejší.
Nejúspěšnějším se stal Petr Kutálek, který získal krásné 1. místo v kategorii Život ve 
městě a dále obsadil 3. místa v ostatních dvou kategoriích. Nikolas Prusek se umístil 
na 2. místě se svým snímkem na téma Pomoc druhým a Matěj Hendrych také 
na 2. místě v kategorii Život ve městě. 



DĚTSKÝ DEN - 1. STUPEŇ

Dne 1. června 2021 se uskutečnil dětský den pro žáky 1. stupně, který pro děti připravil

školní parlament spolu s žáky 9. ročníků. Na děti tak čekalo 11 různých stanovišť, které 

byly různorodě zaměřené - např. sportovní, kreslící či naukové. Děti měly příležitost si 

zaběhat, třídit odpad, postavit se náhodě nebo projevit své umělecké dovednosti. Paní

učitelky své žáčky neúnavně povzbuzovaly a při některých disciplínách se také aktivně 

zapojily a program si užívaly společně s dětmi. Děti získaly sladkou odměnu 

a po dvanácté hodině se konalo vyhlášení, kde se předávaly památeční diplomy. 

Všichni zúčastnění vypadali spokojeně a dětský den si náležitě užili.

DĚTSKÝ DEN -              
2. STUPEŇ

Také žáci druhého stupně měli svůj

dětský den, který byl vyplněn

všestrannými sportovními

disciplínami. Celý den bylo krásné

počasí a všichni si tento odpočinkový

den na vzduchu a sluníčku užili. 



ZÁVĚR ROKU V DRUŽINĚ

Poslední dny školního roku si děti ve školní družině náležitě užily. Počasí přálo a tak 

paní vychovatelky připravily zábavná stanoviště, na kterých se přenášela voda, lyžovalo

na trávě, přetahovalo se s lanem a mnoho dalšího. Zahradní párty pro děti, na které 

nechybělo ani malé pohoštění, se opravdu vydařila.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

1. září jsme poprvé přivítali letošní prvňáčky. Seznámení se školou jim zpříjemnily 

dárkové balíčky od SFC Opava plné užitečných školních pomůcek, za které touto cestou

děkujeme. 



OPAVAN RACE 2021

V pátek 10. září jsme se poprvé zúčastnili v Sadech
Svobody pod Ptačím Vrchem soutěže v překážkovém
běhu žáků druhého stupně ZŠ.
Na dvoukilometrové trati byly připraveny zajímavé
překážky, na kterých si sportovci poměřili fyzickou
zdatnost, sílu a také rychlost. 
Žákům naší školy se velmi dařilo a mezi školami jsme
skončili na nádherném 2. místě. Ještě lépe se vedlo

děvčatům, která
obsadila všechny
první tři místa v kategorii nejrychlejší běžkyně. 
Kateřina Válečková obsadila 1. místo, Veronika 
Víchová 2. místo a Beáta Klimešová 3. místo. 
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci 
školy.

MTB CROSS NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE 2021
V pátek 24. září proběhl závod na horských kolech, 
který je zařazen jako závod Okresního přeboru OSC 
v Opavě. Závodníci jeli přibližně 1, 5 km okruh, na 
kterém museli překonávat různě složité překážky. 
Na úžasném druhém místě se umístil Jakub Mušálek 
a Veronice Víchové medailová pozice unikla jen 
o jedno místo.
Gratulujeme!



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ATRIA ŠKOLY 

Dne 20. 9. 2021 bylo slavnostně otevřeno nové atrium školy za přítomnosti primátora 
Ing. Tomáše Navrátila, náměstků PhDr. Igora Hendrycha, Ing. Michala Jedličky a Mgr. 
Petra Orieščíka. Mezi zhruba třicítkou pozvaných hostů byli především lidé, kteří se 
nějakým způsobem podíleli na přípravě a realizaci projektu. Mezi jinými Ing. Martin 
Chalupski z odboru přípravy a realizace investic, senátor Mgr. Herbert Pavera a 
ředitelka SPŠ stavební Ing. Karla Labudová, od jejíchž studentů pochází vítězný návrh. 
Kromě úpravy povrchu a nové vegetace získalo atrium venkovní učebnu v podobě 
dřevěného altánu a automatické zavlažování dešťovou vodou z podzemních nádrží. 
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