
DOBRÝ DEN, KUKLENY, po půl roce, 

 

1. 8. jsem pln optimismu zasedl do ředitelského 

křesla místní školy. Optimismus mě neopouští dodnes, ale 

na některé věci jsem si musel upravit úhel pohledu. Tak 

jako se učí „moji“ žáci, tak se za pochodu učím i já.  

Hlavní cíle letošního školního roku mám v oblasti 

vybavení, zázemí, obslužnosti školy a školek. Kapitolu 

pedagogické práce, směřování školy, skladby hodin, akcí, 

systému práce s nadanými žáky… otevřu až po 

konstruktivní diskuzi od září 2019. Velmi nerad bych 

omylem zrušil dobře fungující záležitosti. V této oblasti 

mám statut velmi zvídavého pozorovatele. Zde realizované 

kroky míří k menší administrativní zátěži mých kolegů a 

k většímu navázání našich žáků na školu tak, aby se obě 

skupiny staly aktivní součástí vzdělávacího a výchovného 

procesu na škole.   

Naopak v „materiální oblasti“ jsem se pokusil o co 

nejširší záběr, otevřel i projekty, u kterých realizaci předpokládám za několik let (ne-li desetiletí). 

Co vše již bylo realizováno. Díky projektům EU zmizely ze tříd televize a místo našly projektory a 

interaktivní tabule. Všechny třídy (i v mateřských školách) jsou vybaveny výpočetní technikou (to od září 

2019 umožní zavést elektronickou třídní knihu), páteřní síť školy plně odpovídá 21. století. V učebně fyziky 

byly instalovány elektronické žaluzie, chci věřit, že postupně najdou své pokračovatelky i v dalších třídách. 

K užívání byl předán byt pana školníka. MŠ Markova byla osazena novou střechou, nové jsou i kryty 

pískovišť. Sklepní prostory CO byly opatřeny dveřmi (vylepšil se nám vzduch na I. stupni). Máme tři nové, 

vybavené učebny (fyzika, přírodopis, chemie) a dvě totálně zrekonstruované počítačové třídy. MŠ Plačice je 

bohatší o skříň a barevnou tiskárnu. Zavedli jsme sběry papíru 1x měsíčně, papír nově sbírají i MŠ. Škola je 

přihlášena do projektu RECYKLOHRANÍ, ve škole sbíráme baterie, tonery a drobný elektroodpad. Firma 

NAPOS nám zdarma dodala první část nádob na třídění odpadu ve třídách. 

Otevřené projekty. V březnu technické služby zahájí opravu chodníku před školním klubem a před 

respiriem I. stupně, vše včetně okolního terénu bude zvednuto o 20 cm – staneme se bezbariérovými i na I. 

stupni. Na konci února dojde k instalaci nového nábytku v šatnách MŠ Plačice. MŠ Markova začne využívat 

nové pračky a sušičky. V červenci by měla být zahájena obnova historických dveří na Pražské třídě, dotažen 

by měl být projekt výměny zářivek na škole (zatím ustrnul ve své polovině). Do školy se ze hřiště přestěhuje 

učebna dílen. Nechávám vypracovat projekt k přebudování nářaďovny SH v zasedací místnost. Školní server 

bude opatřen klimatizací a oddělen příčkou od skladu Tv, ze kterého se bude vstupovat přímo do SH. Je 

zpracovávána dokumentace k přestavbě bývalé sauny na gymnastický sál (rozcvičení sportovních družstev, 

to umožní o čtvrtinu zvýšit počet pronajímatelů SH). Jednáme o změně nastavení intervalu semaforu na 

Pražské třídě. Je podaná žádost na instalaci závory u vjezdu na parkoviště před branou – cílem je ranní 

bezproblémové vysazení dětí u školy a snadné otočení auta. O hlavních prázdninách začne přestavba sprch 

u šaten SH, SH bude osazena novými výbojkami. Technické služby zpracují projektovou dokumentaci na 

výměnu akumulačních kamen v MŠ Plačice. Již prvního sponzora našel projekt velkoplošného zpracování 

historie Kuklen a školy, který bude postupně instalován na stěnu u žákovských šaten. Začínáme s městem 

jednat o vizi přesunu kuchyně a jídelny do areálu školy. Do projektu revitalizace Pražské třídy jsme prosadili 

vizi odstavného parkoviště za svodnicí, dostupné z Pálenecké ulice… Pokud by Vás některý z našich projektů 

zaujal a chtěli se na něm finančně spolupodílet, budeme více než rádi. 

 

                                                                                   Martin Hušek – ředitel ZŠ A MŠ Kukleny 

 


