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Škola znovuzrozená
S velkým napětím jste všichni sledovali proměny školní
budovy a uvažovali, zda se opravdu podaří včas zahájit školní
rok 2015/2016. Stalo se. Slib, který jsem vyslovila na Školní
akademii v červnu 2015, že žáci 1. září usednou do lavic, se
podařilo splnit. Ze strany firmy bylo vynaloženo zvýšené úsilí,
aby v posledních týdnech prázdnin se každý den něco
změnilo, pokročilo nebo nějaký úsek byl dokončen. S vypětím
sil všech zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, za pomoci
řady dalších osob, zejména zaměstnanců obecního úřadu,
SDH Stehelčeves, několika rodičů a za nemalé podpory Obce
Stehelčeves a jejího vedení se podařilo během posledního
prázdninového týdne téměř nemožné.
Abychom mohli 1. patro zprovoznit, bylo nutné odstranit
následky zatékání dlouhodobě odkrytou střechou. To hrozilo
do 24. 8. Na náklady stavební firmy byla provedena výměna
několika světel, zprovoznění elektrické sítě, štuky a malování
tříd i chodeb. Nové šaty dostalo částečně i přízemí, aby bylo
čisto. Dále musely být vyměněny podlahy v horní třídě MŠ a
koberec ve III. třídě ZŠ.
Nejtěžší bylo za ten krátký čas všechno uklidit, neboť
kamkoliv jsme se podívali, bylo na podlaze několik centimetrů
stavební suti a všude vrstvy prachu a špíny. Nelehké bylo
zkoordinovat stěhování vybavení zpět ze sálu KD, úklid a
zabydlování tříd a stále probíhající stavební práce. Kde jsme
měli nahrubo uklizeno, druhý den už zase byla vrstva prachu
např. ze zbroušeného sádrokartonu nad schodištěm.
Ještě nějakou chvíli potrvá, než vše bude zase dokonalé a
čisté, chodby i třídy budou vyzdobené dětskými pracemi a
stavební ruch zcela nahradí každodenní školní cvrkot .

Na své prostory ještě čekají děti z MŠ. Ty bychom chtěli
zprovoznit nejpozději do konce září. MŠ proto ještě bude
využívat prostory přísálí KD ve Dřetovicích, a jakmile to bude
možné, přestěhujeme ji zpět.
Do prosince 2015 musíme skloubit každodenní provoz školy a
stavební práce ve 2. patře, kde se budou dokončovat nové
třídy ZŠ.
Děkujeme Vám proto za nekonečnou trpělivost a podporu,
kterou jste vyjádřili mimo jiné i finančním darem do sbírky na
nové vybavení, organizovanou p. Janou Balíčkovou. Bohužel i
po stěhování jsme museli některé vybavení odepsat. O
výsledku této sbírky Vás budeme informovat.

Pedagogický sbor
Ředitelka školy a učitelka ZŠ - Mgr. Bc. Šárka Holečková
I. třída ZŠ (1. ročník) - třídní uč. Bc. Miroslava Štancová
II. třída ZŠ (2. a 3. ročník) - třídní uč. Ladislava Nová
III. třída ZŠ (4. a 5. ročník) - třídní uč. Mgr. Miloslav Štěpán
Učitelka a asistentka pedagoga - Andrea Povolná
Vychovatelka školní družiny - Michaela Kracíková
Vedoucí učitelka mateřské školy - Kateřina Müllerová
I. třída MŠ U Krtečka - učitelka Martina Tesařová
II. třída MŠ U Kašpárka - učitelka Marika Zázvorková a Bc.
Lucie Merhautová
III. třída MŠ U Žirafky - učitel Petr Michalíček a Vladimíra
Rašková, Dis.

Připravujeme
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- slavnostní zahájení školního roku
- návštěva ředitele sirotčince v Kongu
- Podzimní atletická olympiáda ZŠ
od 16:30 rodičovské schůzky v MŠ
od 16:30 rodičovské schůzky v ZŠ

