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Ohlédnutí za projektem EDISON očima Šárky Straširybkové 
 

     Již po druhé se na naší škole uskutečnil projekt EDISON, jenž umožňuje studentům z cizích 

zemí navštěvovat školy v jiných jim moc neznámým zemím. Jsou to tzv. Stážisti.  

Tentokrát nás přijeli navštívit studenti: Ruvyndran z Malajsie, Ernesto z Mexika, Nia z Gruzie, 

Nafida z Indonésie, Milca z Chile, Maria Clara z Brazílie a Shi  (Celia) z Číny. 

   Podle mého byly jejich prezentace velmi zajímavé a poučné Povídali nám o své zemi, 

kultuře, tradicích a zvycích. Ukazovali nám obrázky ze své rodné země, ale i obrázky 

národního jídla, hudebních nástrojů, hlavních měst, ale i měst jiných pro ně významných atd. 

Někteří studenti nás například učili tradiční tance, abecedu nebo počty na prstech. Nejvíce 

mě zaujalo to, že nám řekli nějakou zajímavost. Věděli jste například, že Česká Republika se 

do Číny vejde 121krát a do Brazílie 108krát? Nebo, že z Ameriky přilétá do některých částí 

Mexika přezimovat tisíce Monarchů stěhovavých, což je v Mexiku považováno za zázrak 

přírody? 

     Myslím, že pro nás školáky je projekt EDISON velmi poučný. Díky němu se můžeme 

dozvědět o cizích zemích něco, co nás škola nenaučila. Škoda však, že tento projekt je jenom 

jeden týden, což je pro nás hodně málo času, abychom se vše dozvěděli. Ale byl to krásně 

prožitý týden s pořádně nabitým programem, jehož součástí byla i GLOBAL VILLAGE, ve které 

je možno ochutnat různé druhy jídla a podívat se na všelijaké předměty typické pro zemi, ze 

které přijeli. 

Šárka Straširybková 

 
Rozhovor s Ernestem z Mexika 
 

 Letos naši školu opět navštívilo v rámci projektu Edison několik studentů ze zahraničí, 

my jsme si pro vás připravili rozhovor s Ernestem. 

1. Proč ses rozhodl zúčastnit projektu EDISON? 

Ernesto: Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a dobrodružného. 

2. Jak jsi prožíval cestu, měl jsi strach? 

Ernesto:  Rád cestuji, takže jsem se nebál. Velmi jsem se těšil. 



3. Jak se ti líbí v ČR? 

Ernesto: Česká republika  je nádherný stát, sice malý, ale přesto krásný. 

4. Navštívil jsi Prahu, co se ti tam nejvíce líbilo? 

Ernesto:  Rozhodně se mi líbil Orloj a Pražský hrad. 

5. Ochutnal jsi české pivo? 

Ernesto: Ano, je moc dobré. 

6. Věděl jsi o ČR dříve než z projektu Edison. 

Ernesto: Ano, ale jen z televize. 

7. Co rád děláš ve volném čase? 

Ernesto: Velmi rád si maluji nebo něco vyrábím. 

Robin Nuhlíček a Jan Kodad 

 

 

 

Foto: VK 

 

 



Rozhovor s Milcou z Chile 

 Od 13. února na naší škole probíhal projekt Edison. Protože stážisté na naší škole budou jen 

týden, tak jsme pro tento rozhovor vybrali učitelku angličtiny Milcu, která za námi přijela až 

z Chile. 

 

1) Líbí se ti Česká republika? 

Ano, chutná mi zdejší jídlo, pivo a lidé jsou milí, 

takže se mi tu hodně líbí. 

2) Máš ráda zdejší přírodu? 

Krajina je nádherná, je tu spousta hradů a já mám hrady ráda. 

3) Líbí se ti na naší škole? 

Tahle škola je úžasná, protože se všichni těší a zajímá je, 

 co jim budeme prezentovat. 

4) Co ti přijde speciálního na České republice? 

Lidé, protože jsou laskaví a vtipní. 

5) Proč ses přihlásila do projektu Edison? 

Chtěla jsem poznat českou i další kulturu. 

6) Líbí se ti zdejší počasí? 

Ano, protože je tu zima a u nás nic takového není. 

7) Co si věděla o České republice dříve, než jsi sem přijela? 

Moc jsem toho o vaší zemi nevěděla. 

8) Jaké místní jídlo ti nejvíce zachutnalo? 

Bramborové knedlíky a smažený sýr. 

9) Co tě nejvíce zaujalo na naší kultuře? 

Jak jsou lidé hodní, a se vším se snaží pomoct. 

10) Kdyby byla možnost, přihlásila by ses do projektu Edison znovu? 

Rozhodně, kdyby byla možnost tak se přihlásím znovu. 

Pavel Kuda 



 
Foto: VK 

___________________________________________________________________________ 

 

Den otevřených dveří na naší škole 

 

   V sobotu 25. 3. 2017 od 9.00 do 12.00 hodin se na naší kole uskutečnil „Den otevřených 

dveří“. A co jste zde mohli všechno vidět? Určitě se mnou budete souhlasit, že byl velmi 

pěkný program. V učebně přírodopisu jste se mohli například podívat přes mikroskop na 

živočichy, které jste během hodin přírodopisu neviděli nebo je ani neznáte. Nebo v učebně 

německého jazyka si malé děti, ale i děti, které teprve půjdou na druhý stupeň, mohou zkusit 

úplný základ německých slovíček, čísel a barev. Dále jste si mohli prohlédnout školní dílny, ve 

kterých si rodiče mohli podívat, jaké mají děti v naší škole krásné a příjemné pracovní 

prostředí v hodinách světa práce atd. 

   Tento den byl věnován rodičům s dětmi, rodičům samotným, ale i bývalým kantorům školy. 

Samozřejmě jste se mohli přijít podívat i vy, kteří sem chodíte do školy. “Den otevřených 



dveří“ dává ovšem největší smysl pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Mohli si naši školu 

prohlédnout a popřípadě se rozhodnout, jestli své dítě zapíší právě na naši školu. 

   Těšíme se na další takové dny. 

Šárka Straširybková 

 

 

 

Fotila paní ředitelka. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Bezbariérový přístup do školy 

 

   Naše škola ZŠ se rozhodla pro „vozíčkáře“ zhotovit nájezdovou plošinu, která se nachází u zadního 

vchodu školy. Její vybudování stálo 668 451Kč,- včetně DPH 21%.   

   Zhotovení nájezdových plošiny se stává pomalu samozřejmostí ve veřejných budovách.  Stavbu 

zhotovuje firma Wendi spol. s.r.o., která slibuje, že do 10. 4. 2017 by mělo být vše hotovo.     

   S vybudováním nájezdové plošiny pro vozíčkáře souvisí i rekonstrukce výtahu, který v těchto dnech 

nefunguje. Jeho oprava je v přípravách.  

Článek: Filip Hlinka, Dominik Kohút 



 

 

Foto: Filip Hlinka  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Beseda s Petrem Nazarovem 

 

   Dne 14. 3. 2017 proběhla v městské knihovně beseda se spisovatelem a 

dobrodruhem Petrem Nazarovem. Tento spisovatel cestopisných knih s námi 

besedoval o své cestě po Jihoafrické republice. Velice působivě nám vylíčil 

místní kulturu a přiblížil krásy africké přírody, ale i chudobu, s níž se musí místní 

obyvatelé potýkat. Zmínil  i tradiční pokrmy a zvyklosti. Své vyprávění okořenil 

různými historkami, které na svých cestách zažil. Řekl, že při svém putování se 

zajímá nejen o tradice, ale i o duchovno, šamanismus a meditaci. Během 

besedy nám promítal barevné snímky a pouštěl krátká videa.  

   Celou svou pouť zachytil v knize s názvem Jižní Afrika. 

                                                                                                                                               

                                                                     Jan Kodad a Robin Nuhlíček 



 

Kresba: Michal Onderka 

__________________________________________________________________________________ 

 

Redakční rada 

Jan Kodad 

Oblíbená barva: modrá  

Znamení: Býk  

Nejoblíbenější předmět: dějepis 

Oblíbený film: Star Wars 

Nejoblíbenější jídlo: kuřecí řízek 

Oblíbený hudební žánr: všechno 

Kniha nebo internet: obojí  

Kočka nebo pes: pes 

Co děláš ve volném čase? Chodím ven s přáteli. 

Baví tě práce v redakci? Ano, velmi.                                                      

Ptal se Robin Nuhlíček. 

 
Fotil Filip Hlinka. 

 



 

Filip Hlinka 

Znamení: Blíženec 

Oblíbené roční období: léto 

Zájmy: focení, tvorba videí 

Město, nebo vesnice? Jednoznačně město. 

Oblíbený seriál? Comeback. 

Jaké je tvé oblíbené jídlo? Čevabčiči. 

Oblíbená barva? Modrá. 

Oblíbený web? You tube. 

 
Ptal se Michal Onderka 

 
 
 
Karolína Josková  
 

Tvoje nejoblíbenější jídlo: česnečka  

Nejoblíbenější roční období: v létě zima  

a v zimě léto  

Jaký tě baví sport: volejbal  

Znamení: Rak  

Internet nebo kniha: internet  

Baví tě práce v redakci? Ano, jinak bych si ji 

nevybrala. 

Ptala se Adéla Švermová 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fotila Adéla Janoušková. 

 

 

 

 
Fotila Karolína Josková. 



Rozhovor se žákyněmi 9. třídy 

   Zeptali jsme se dětí z 9. třídy na pár věcí, které se týkají jejich budoucnosti. 

Konkrétně jsme se ptali Adély Janouškové a Jany Hrubešové.  

Adéla Janoušková: 

Jakou střední školu sis vybrala? SUPŠ Bechyně. 

Jak si přestavuješ svůj život, až vystuduješ školu? Chtěla bych dělat věci s 

animacemi. Třeba nějaké filmy. 

Kdo ti bude nejvíc chybět ze základní školy? Asi nikdo. 

Jak jsi vůbec zvládla celou základní školu? Co ti přišlo jako největší problém? 

Zvládala jsem ji těžko a největší problém bylo dokopat se k věcem, které mě 

moc nezajímaly. 

Chtěla bys jít na vysokou školu? Ne. 

Jak si představuješ svou třídu na střední?  Doufám, že tam bude dobrý 

kolektiv, ale zároveň si přeju, abychom na sobě nebyli tolik závislí. 

Ptala se Nikol Kolářová. 

Jana Hrubešová 

Bude ti nějaký vyučující scházet? Ano, ale ne moc. 

Jaké máš zájmy? Kreslení, malování a hraní na počítači. 

Takže odpovídají tvoje zájmy škole, na kterou půjdeš? 

Ano, odpovídají. 

Byla pro tebe 9. třída těžší než ostatní? 

Ano, bylo to těžší. Jsem ráda, že jsem to vůbec zvládla. 

Na jaký obor se chceš specializovat? Na aranžéra. 

Ptala se Simona Šimečková. 

___________________________________________________________________________ 



Narozeniny paní učitelky Koberové 

Jak jste slavila svoje narozeniny? 

Nejdříve jsem je oslavila ve třídě 8. A., kde mi holky darovaly dva dorty. Poté jsme to oslavili 

s rodinou a s přáteli na chatě. 
 

Jaké dárky jste dostala? 

Obdržela jsem dva velice dobré dorty, poté sladkosti a dárkový poukaz na nákup květin. 
 

 Jaký jste měla dort? 

Jenom ty dva, které mi darovaly holky z 8. A. 
 

V kolikátém roce jste se narodila? 

V roce 1971. 
      

Jaké dary se vám nejvíce líbily? 

Dorty. A protože mám ráda kytky, tak dárkový poukaz. 
 

Cítíte se na svůj věk? 

Cítím se tak na 25 let. 
 

Slavila jste svoje narozeniny tady nebo na Moravě? 

O Velikonocích pojedu na Moravu a oslavíme to s bratry a rodiči. 
 

Užila jste si narozeniny? 

Ano, užila. 
 

Jaké byly vaše nejlepší narozeniny? 

Užívám si každé narozeniny. 
 

Kdo vás nejvíce potěšil na narozeninách? 

Potěšili mě všichni, kteří si vzpomněli. 

 

Ptaly se Natálie Tašková, Ivana Karhanová. 
 

 
 

Fotila Natálie Tašková. 

_____________________________________________________________________________________ 



Rozhovor s panem učitelem Kainzingerem 
 
 

Byl to Váš nápad založit školní časopis Kotel? 
 

   Ne, časopis Kotel už na škole byl, založila ho paní učitelka Mezerová. Původně byla práce v 
redakci dobrovolná, žáci se scházeli po vyučování. Před čtyřmi lety se práce v redakci zařadila 
mezi povinně volitelné předměty. 
 
Těší Vás velký zájem žáků o tento předmět? 
 

   Samozřejmě. Má to ovšem kromě těch světlých i stinné stránky. Při velkém počtu žáků je 
možné srovnat dva články od jiných autorů a pak vybrat ten lepší. Domluva a koordinace 
práce je však horší. Často mi je také líto těch autorů, kteří na daném příspěvku pracovali na 
hraně svých možností, a přesto byl do časopisu 
vybrán jiný příspěvek – ten ještě lepší. 
 
Jak si časopis vede mezi jinými konkurenty? 
 

   V krajském kole celostátní soutěže školních 
časopisů jsme se v minulosti již dvakrát umístili na 
třetím místě a jednou jsme získali čestné uznání. 
Letos jsme se vrátili na bronzový stupínek, proto 
bych chtěl žáky, kteří se podílejí na jeho vydávání 
velmi pochválit. Mám tam i pár opravdových lídrů, 
kteří svou kvalitní prací jdou ostatním příkladem a ti 
se pak také více snaží.  
 
Kdy vznikla myšlenka, že budete učitelem? 
 

   Po základní škole jsem se hlásil na malbu v Českém 
Krumlově, ale neúspěšně. Studoval jsem proto 
obchodní školu. Po maturitě jsem však nastoupil na 
Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor český jazyk a výtvarná výchova, protože 
jsem pochopil, že obchod není pro mě zrovna to pravé ořechové. Chtěl jsem se věnovat 
výtvarné tvorbě, ale až po pedagogické praxi jsem pochopil, že bych měl práci učitele daleko 
raději než samotářskou činnost výtvarnickou. 
 
 
Vyměnil byste po letech své zaměstnání? A pokud ano, tak za co? 
 

   Neměnil bych, práce učitele mě baví a naplňuje. Pravdou je, že mým tajným snem byla také 
práce architekta. Bavilo by mě i velice např. vyrábět nože. 
 
 
Co Vás nejvíce baví na učení? 
 

 
 

Fotil Jan Kodad. 



   Asi nejraději učím výtvarnou výchovu a sloh. Přeci jenom jsou to kreativní činnosti a vždy 
mám ohromnou radost, když se práce dětem vede a těší je. Jsem také rád, že můžu pozitivně 
ovlivňovat mladé lidi, i když samozřejmě ne vždy se mi práce daří tak, jak bych chtěl. 
 
Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? 
 

   Těch krásných knih je na světě spousta. Proto by děti měly hodně číst, aby jich stihly  
za život co nejvíce přečíst. Jedna z mých nejoblíbenějších knih je Škola malého stromu.  
Také se rád vracím např. k Povídkám malostranským nebo ke knize Stařec a moře. 
 
Věnujete se psaní ve volném čase? 
 

Ne, ve škole mi to už stačí. Doma raději něco „vyrábím rukama“ nebo kreslím a maluju – 
prostě relaxuju. 
                                                                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                                          Psali Jan Kodad a Robin Nuhlíček. 
___________________________________________________________________________ 

 

Dějepisné okénko 
  
     Kdo absolvoval či absolvuje 7. třídu, tak jistě nemohl nezaregistrovat slavnou bitvu u 
Sudoměře.  
   Obec Sudoměř u Písku se nachází v Jihočeském kraji v okrese Strakonice. V současné době 
zde žije cca 74 obyvatel. Obec spadá pod obec Čejetice. Letos se rekonstrukce bitvy odehrála 
25. března 2017.  
    Nyní něco ke skutečné bitvě. Když se 25. 3. 1420 střetla Česká katolická šlechta a 
Strakoničtí Johanité, vypadalo to, že bitvu vyhrají protivníci husitů. Díky taktice, kterou husité 
používali i v malých počtech oproti nepřátelům, tuto bitvu úspěšně vyhráli. Podstatným 
faktem bylo postavení husitů, kteří své protivníky nahnali do bahna, které znemožňovalo 
pohyb vojáků České katolické šlechty a Strakonických Johanitů. Dodnes zde rybáři občas 
nalézají pozůstatky vojáků a koní. 
   Mezi husity patřili děti nízkého věku, ale i staří „ostřílení“ vojáci. Husité používali jako 
zbraně předělané venkovské nástroje (kosy, rýče, apod.). Vznikly tedy řemdihy, okované 
cepy, palcát, píšťala atd. 
 
                                                                                                                                         Psal Filip Hlinka. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Havárie v budově na Vinařického náměstí 
 
     Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se po 7. hodině spadla část sádrokartonového podhledu stropu ve 

sborovně ZŠ Hlinecká na Vinařického náměstí. Místnost byla naštěstí prázdná, nikomu se nic 

nestalo. Do školy přijeli policisté a hasiči. Místo posoudil statik. Až bude vydáno odborné 



vyjádření, že provoz v budově je pro výuku zcela bezpečný, žáci 4. a 5. tříd se do budovy 

vrátí. Žáci 4. a 5. tříd se přestěhovali do budovy ZŠ Hlinecká v Komenského ulici, kde jim byly 

uvolněny šatny a výuka začala probíhat v určených učebnách na druhém a třetím poschodí. 

Toto opatření bude pouze dočasné, než dojde k odstranění závad. 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                          Psali Jan Kodad a Robin Nuhlíček. 
___________________________________________________________________________ 
 

Karel Alois Vinařický 

   Karel Alois Vinařický byl český vlastenecký kněz, básník, spisovatel a překladatel. Vzdělání 

získal v němčině, ale už na gymnáziu se zapojil do českého národního obrození a začal se učit 

česky. V roce 1818 začal v Praze studovat filosofii a zapojil se velmi intenzivně do 

vlasteneckého života.  V roce 1828 se podílel na založení Časopisu pro katolické 

duchovenstvo, v němž dále působil jako korektor a redaktor. V roce 1833 se stal farářem ve 

vsi Kováň. Za svého života byl velmi oblíbený a uznávaný. Ve volbách roku 1848 byl zvolen do 

rakouského ústavodárného Říšského sněmu. Roku 1849 ale rezignoval a stal se děkanem v 

Týně nad Vltavou. V roce 1859 se stal kanovníkem kapituly na Vyšehradě a byl uznávanou 

osobností v pražských vlasteneckých kruzích. V Praze také zemřel. 

 

Simona Šimečková 

 

 

Foto: wikipedie 

__________________________________________________________________________________ 
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  Výlet 8. tříd do Prahy 

    
      Ve čtvrtek 11. 5. 2017 jsme vyrazili na společný a dlouho očekávaný výlet do Prahy. Na 
cestu jsme se vydali autobusem v brzkých ranních hodinách a bezpečně jsme se dopravili na 
místo určení. 
     Naše první kroky směřovaly na Karlův most, kde jsme si mohli prohlédnout sochy, řeku 
Vltavu a velkolepý Pražský hrad. Odtud jsme se vydali do Poslanecké sněmovny. Byli jsme 
vřele přivítáni a exkurze začala promítáním krátkého filmu o činnosti a historii Poslanecké 
sněmovny. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnovala 
návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. 
     Po prohlídce sněmovny jsme si šli odpočinout a načerpat nové síly do Valdštejnské 
zahrady. Sluníčko krásně svítilo, nádherně zbarvení pávi se procházeli zahradou a zpěv ptáků 
nám zpříjemňoval pobyt. Z tohoto místa jsme se vydali zpět k autobusu, který nás odvezl na 
výstavu Body The Exhibition, kde jsme si mohli prohlédnout lidská těla, a to přes kosterní 
systém, svalstvo, reprodukční orgány až po krevní oběh. Kromě exponátů, jsou na výstavě 
instalovány i velké LCD obrazovky s animacemi, které popisují funkce jednotlivých části těla. 
Na výstavě jsou přítomní medici, kteří odpovídají na zvídavé dotazy návštěvníků. 
     Po této výstavě jsme unavení nastoupili do autobusu a vyrazili zpátky do Týna nad 
Vltavou. 
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                         Psali Jan Kodad aRobin Nuhlíček. 
 

 
 

Fotila Iva Karhanová. 
___________________________________________________________________________ 



Soutěž školních časopisů a novin roku 2017 

 
     V pátek 28. 4. 2017 jsme se vydali do Českých Budějovic na vyhlášení výsledků již 7. ročníku 
Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. 
     Do budovy Zastupitelstva Jihočeského kraje jsme dorazili kolem 9. hodiny. V sále jsme byli mezi 
prvními účastníky, našli jsme si vhodná místa a čekali na zahájení. V sále nás všechny vřele přivítala 
Doc., Ing. Lucie Kozlová, PhD., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje. Následně k řečnickému pultu 
pozvala prvního hosta, kterým byl letos Jakub Hardt, jenž je manažerem projektu School press club, 
což je poloprofesionální program na tvorbu školních časopisů a novin. Vítězové jednotlivých kategorií 
jako bonus od něj obdrželi poukázku na tento program zcela zdarma. 
     Druhým hostem byl rotmistr Václav Bergman, který slouží u protiletadlového raketového pluku ve 
Strakonicích. Rotmistr Bergman se začátkem roku zúčastnil prestižní soutěže o nejlepšího vojáka 
(Best Warrior Competition) v americkém státě Nebraska. Barvitě nám vylíčil, jak tato soutěž probíhala 
a jaké disciplíny zde museli všichni účastníci absolvovat. Sám obdržel vyznamenání za vynikající 
výsledky od velitele Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála K. Lyonse. 
     Poté následovala krátká a příjemná přestávka, během které se mohli všichni přítomní občerstvit a 
načerpat nové síly. 
     Třetím a zároveň posledním hostem byl Mgr. Miroslav Šindelář pracující na odboru komunikace 
Ministerstva obrany České republiky. Seznámil nás s projektem POKOS, což je projekt přípravy 
obyvatel o obraně státu pro školy, učitele, děti a mládež. 
     Ve 12 hodin proběhlo vyhlášení výsledků. Naše redakční rada získala ve své kategorii (Časopisy a 
noviny vydávané žáky II. stupně) 3. místo. Tento krásný výsledek byl pro nás i naši školu velkým 
úspěchem. Na tomto setkání jsme získali nové poznatky a inspirace jak náš časopis dále rozvíjet a 
vylepšovat. 

 
Psali Jan Kodad a Robin Nuhlíček. 

 

 

Členy naší redakce nakreslila Natka Tašková. 

___________________________________________________________________________ 



Dva příspěvky na téma jaro 

Jaro 

   Po nekonečně dlouhé a studené zimě přichází toužebně očekávané jaro. Slunce o sobě 

dává vědět, zatím ještě tolik nehřeje, ale pomalu probouzí přírodu ze zimního spánku.  

   Tráva se zelená, má pěkně sytou barvu. Sněženky, bledule i krokusy vylézají na povrch a 

snaží se rozzářit okolí svými barvami. Stromy pučí, ptáci radostně cvrlikají. Příroda nás láká k 

dlouhým procházkám krásnou krajinou. Vzduch je nádherně prosycen svěží vůní jara. 

   Jaro je pro všechny nový začátek. Každý den je o něco delší a noc slábne. 

 

                                                                                                        Jan Kodad a Robin Nuhlíček 

Jaro 

 

Jaro už k nám přichází,  
hurá, už je tady! 
Zima tajně odchází 
zelenají se sady. 
 
Bavit se a skotačit, 
procházet si les. 
Je to spása veliká, 
opravdu mi věř. 
 
Přišlo jaro se sluníčkem, 
otevřelo se zlatým klíčkem. 
Rychle si ho užívej, 
doma pořád nesedej! 
 
Karolína Josková 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Foto: VK 



    Bezbariérový vstup do budovy ZŠ Hlinecká 

 
Vážení čtenáři, všichni dobře víme, že pár schodů zdravým žákům problémy 

nedělá. Ale pro žáky se sníženou schopností pohybu znamená nepřekonatelný 

problém. Aby se mohli v naší škole vzdělávat žáci pohybově znevýhodnění, 

podalo vedení školy žádost do grantového řízení NADACE ČEZ „Oranžové 

schody“.  Cílem žádosti bylo získání dotace na vybudování bezbariérového 

vstupu do budovy školy. Žádost byla podpořena a škola získala dotaci ve výši 

465 tisíc. Projektové náklady byly vyčísleny na 895 tisíc, díky výběrovému řízení 

se předpokládaná finanční náročnost výrazně snížila.  Pořízení bezbariérové 

rampy přišlo na necelých 670 tisíc Kč. Chybějící finanční prostředky 

dofinancoval zřizovatel školy a sama škola z rezervního fondu. Bezbariérový 

vstup byl úspěšně dokončen v polovině dubna týnskou firmou Wendi. Úplnou 

tečkou za touto investiční akcí bude kolaudační řízení, požadovaný audit a 

slavnostní otevření.  To se uskuteční 16. května v 10:00 hodin za přítomnosti 

členů NADACE ČEZ a zástupců města.    

      Mgr. Hájková, ředitelka školy 


