
                                                                                                                                           Veltrusy, 7. června 2021 

Otevřený dopis zastupitelům města Veltrusy 

Vážení zastupitelé! 

Od počátku stávajícího volebního období s napětím i obavami sledujeme vývoj Vašich postojů a kroků 

týkajících se přístavby školní budovy. Problém s naprosto nedostačujícími prostory pro výuku se 

táhne již řadu let a zastupitelstvo je na něj dlouhodobě upozorňováno. Bohužel musíme konstatovat, 

že stejnou řadu let se prakticky nic neděje. Dočkali jsme se zatím pouze nevyhovujících, údajně 

provizorních řešení (například v podobě přestavby učitelského bytu na „třídu“), několika slibů a 

především nejednotných názorů zastupitelů na řešení celé situace. Ačkoliv víme, že část zastupitelů 

myšlenku přístavby školy aktivně podporuje, k tomu, aby se ledy pohnuly, je to bohužel málo. 

Potřebujeme, aby Vaše hlasy byly více slyšet. Dosavadní výsledky společných jednání v nás budí 

dojem, že děti a jejich vzdělání skutečně nejsou pro některé členy zastupitelstva důležité. Počet žáků 

se mezitím zvýšil až do absolutního naplnění kapacity. Spojení kapacity školy a jejích prostorových 

možností však vůbec nekoresponduje s aktuálními požadavky na moderní výuku a neodpovídá ani 

alespoň minimálním požadavkům na důstojné podmínky pro práci pedagogických pracovníků. 

Dovolte nám na tomto místě pojmenovat palčivé problémy vzdělávání dětí ve Vámi zřizované škole: 

1. Mnoho dětí se učí v naprosto nevyhovujících prostorových podmínkách. Jejich třídy jsou 

malé, špatně větratelné, s lavicemi doslova ode zdi ke zdi, bez prostoru pro využití dnes 

samozřejmých součástí vyučování (například prostor pro vytvoření komunitního kruhu).  

2. Dělení tříd do skupin, například na jazykové předměty, je provázeno mnoha organizačními 

problémy ústícími často v nevyhovující, leč jediné možné řešení (například výuka v jídelně).  

3. Prakticky všechny učebny prvního stupně jsou zároveň třídami školní družiny. Děti tak tráví 

svůj čas po vyučování opět ve školní třídě, v podmínkách nevyhovujících zájmové a hravé 

činnosti.  

4. Učitelé prvního stupně, kteří mají ve své třídě družinu, jsou během svých příprav na výuku 

vystaveni hluku a hemžení dětí, protože jejich jediným zázemím je učitelský stůl ve třídě 

(nemáme ani kam si pověsit kabát či kde si přezout boty).  

5. Naprosto tristní situace je ve dvojdomku, kde paní učitelka nemá ani ten svůj stůl, neboť ho 

sdílí s paní vychovatelkou. Po obědě, když se do této třídy vrátí děti, odebírá se paní učitelka 

se svými přípravami a opravováním na chodbu.  

6. Místa v kabinetech nestačí počtu pedagogů. Jakkoliv je v České republice model sdílených 

pracovišť dosud v plenkách, naše škola ho nuceně aplikuje již několik let. 

7. Prostory školy absolutně neodpovídají současným požadavkům na moderní výuku. Těžko lze 

zařazovat skupinovou práci a jiné metody, když ve třídě není pro lavice a aktovky doslova 

kam šlápnout. Chybí odborné učebny, knihovna, prostor pro společné setkávání a další. 

V případě individuální schůzky s rodiči žáka je velmi často nemožné zajistit k jednání prostor, 

kde nebudeme nikým rušeni. 

8. Neúnosná situace nutí školu k takovým absurdním krokům, jako je výuka některých hodin 

nebo pobyt družinových dětí ve sborovně a v jídelně. 

9. Příští školní rok se budou otevírat dvě první třídy po 29 dětech, což je pro nejmenší školáčky 

počet velice nevhodný. Přitom by škola mohla otevřít tři první třídy – ale nemá kde. Ztrácí se 



prostor pro individuální přístup k žákům. Slabší žáci musí o to více docvičovat s rodiči doma, 

čas nezbývá ani na žáky nadané.  

10. Děti nemají potřebné zázemí pro odkládání svých věcí, chybí dostatečný prostor pro 

potřebný počet šatních skříněk. 

11. Tělocvična je zastaralá, s nevyhovujícím zázemím. Využívání sokolovny výrazně zkracuje 

časovou dotaci vyučovací hodiny. 

Vážení zastupitelé, jsme si vědomi velkých investičních nákladů, práce a starostí, které by s sebou 

přístavba školy přinesla. Také si uvědomujeme, že tak velký projekt je potřeba důkladně zvážit, 

naplánovat, najít co nejvíce vyhovující cestu. Mnoha obcím a městům v našem okolí se to však 

podařilo. Je velkou škodou a špatnou vizitkou města Veltrusy, že děti svých občanů i děti 

z tradičně spádových obcí nechává vzdělávat se v těchto nevyhovujících, zastaralých podmínkách. 

Upozorňujeme Vás tímto také na nebezpečí v podobě možných problémů s personálním 

obsazením školy. Pokud okolní školy nabídnou učitelům lepší pracovní podmínky, možnost 

moderního způsobu výuky a příjemnější zázemí, mladí (perspektivní) učitelé si mohou vybrat pro 

svou práci právě takové školy. Další riziko spočívá v "přetahování" učitelů s praxí za výše 

zmíněnými příjemnějšími pracovními podmínkami. Tento problém se jistě neprojeví v jenom 

roce, ale během několika let nastat může.  

Naše škola je tradičně školou spádovou a nikdy od svého založení nefungovala pouze pro děti 

bydlící přímo ve Veltrusích. V povědomí místních lidí je tím ukotvena jako škola s velkým 

regionálním významem, což jednoznačně zvyšuje její prestiž. Řešení současné situace zrušením 

spádovosti by podle našeho názoru pověst školy jednoznačně poškodilo. To, že se v naší škole 

scházejí děti (a učitelé) z různých obcí, se pozitivně promítá do klimatu školy, děti od útlého věku 

žijí v přirozené sociální diverzitě a mají mnohem větší možnost vytvářet si vztahy mimo svou 

obec. Pro zastupitele tradičně spádových obcí a jejich občany (mezi nimiž je mnoho bývalých žáků 

veltruské školy) by jistě bylo velkým zklamáním, kdyby se k nim město Veltrusy tímto způsobem 

otočilo zády. 

Žádáme Vás o jasné vyjádření, jakými konkrétními kroky chce město neuspokojivou situaci ve své 

základní škole řešit, a to včetně plánovaných termínů plnění jednotlivých fází celého projektu. 

Požadujeme skutečné řešení, nikoliv jen plané sliby s mizivými vyhlídkami na jejich uskutečnění 

(tak, jak je slýcháme již mnoho let).  

Rádi Vás uvítáme ve škole za plného provozu, abyste měli možnost na vlastní oči vidět skutečný 

stav věcí a na základě toho pak posoudit oprávněnost našich požadavků. Jsme připraveni s Vámi 

diskutovat a společně hledat možná řešení k prospěchu všech zúčastněných.  

 

Pedagogický sbor ZŠ Veltrusy 


