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Otevřený dopis
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé Obce Předín,

my, pedagogičtí pracovníci předínské základní školy, si dovolujeme tímto otevřeným dopisem
vyjádřit svůj nesouhlas s přebudováním našeho školního hřiště na veřejně přístupné hřiště
multifúnkční.
K vybudování multifunkčního hřiště na stávajícím Školním hřišti jsme se písemně nesouhlasně
vyjádřili již 24.11.2016. Názor školy však nebyl brán v potaz, škola nebyla přizvána k žádnému
jednání, kde se rozhodovalo a hlasovalo o tomto záměru, byli jsme postaveni před hotovou věc.
V roce 2020 jsme certifikovali školní zahradu jako přírodní zahradu a v souvislosti s tím jsme
požádali odbor životního prostředí MěÚ Třebíč o posouzení školního areálu. S vyjádření MěÚ
Třebíč ze dne 12.10.2020 byl zřizovatel školy seznámen.
Zdůrazňujeme, že nejsme proti vybudování multifunkČního hřiště v obci, pouze nesouhlasíme
s jeho umístěním v areálu Školy, a to z těchto důvodů:

·

V rámci dlouhodobé koncepce budujeme přírodní ráz okolí školy a daří se nám to, okolí
školy je krásné a pro děti bezpečné

·

Vedeme děti ke vztahu k přírodě a učíme je sportovat v přirozených podmínkách,
nepotřebujeme"k tomu multifůnkční hřiště s vysokým plotem, elektrickým osvětlením a
umělým povrchem, stávající školní hřiště nám zcela vyhovuje

·

Zakládáme si na volném a bezpečném pohybu a hrách dětí v celém školním areálu, který
je naší velkou devízou, udává ráz školnímu životu, ne každá škola tohle může svým
žákům dopřát a spousta rodičů právě tohle oceňuje
Jsme rádi, že je školní areál konečně po dlouhých peripetiích veřejnosti uzavřen, a to
zejména z hlediska hygienických podmínek a bezpečnosti dětí (odpadky, střepy,
exkrementy, použité prezervativy, vandalismus, . . . )
Na hřišti a na zahradě trávíme s dětmi hodně času, a to v každém ročním období, v době
vyučování i v odpoledních hodinách

·
·
·
·

Školní hřiště využíváme nejen ke sportování, ale i k volným hrám mladších děti
Mladší děti z prvního stupně, a je jich 50, zřejmě nebudou hrát na umělém povrchu tenis
a nohejbal, chtějí volně běhat a hrát si

·

Spoustu aktivit, které pravidelně děláme, a jsou nedílnou součástí života školy, na
multifůnkčním hřišti dělat nepůjde, např. zimní bobování a sáňkování, běžkařský výcvik,
biatlon, bruslení, hody a vrhy do dálky, nejrůznější překážkové dráhy, hry školní družiny,
střelba z luků a ze vzduchovek, soutěže, dětské dny, dopravní výchova na kolech a
koloběžkách . . .
To vše výrazně negativně zasáhne do školního života a ochudí ho, přijdeme tak o
polovinu školního areálu

·

Stavba multifunkčního hřiště u školy se nám jeví nevhodná i z hlediska ochrany životního
prostředí. Jedná se o skupinu vzrostlých stromů, které stávající školní hřiště lemuji a tvoří jednu
z posledních zelených oáz v obci.
I kdyby nebyly stromy před stavbou hřiště vykáceny, stavba samotná může narušit kořenový
systém stromů, stromy mohou postupně odumírat a v budoucnu nečekaně spadnout a způsobit
neštěstí, viz vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Třebíč.
Problematická bude zřejmě i údržba a provoz multifunkčního hřiště - spadané listí, květy, větve.
Kořeny stromů mohou zvlnit umělý povrch hřiště, . . .
Rádi bychom, kdyby zřizovatel školy znovu a důkladně zvážil svůj záměr na vybudování
multifunkčního hřiště na stávajícím školním hřišti a aby pro svůj záměr raději zvolil jinou,
vhodnější lokalitu.
V neposlední řadě potřebuje Škola ze strany zřizovatele i jiné a zásadnější investice:
· zatékající střecha na hlavní budově
· havarijní stav elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody (ve dvou třídách např. vůbec neteče
voda kvůli starým zaneseným trubkám) a topení
Dále bychom uvítali,'aby byly brány na zřetel všechny naše výše uvedené připomínky.
Tento veřejný dopis bude zaslán:
· Zřizovateli školy Obci Předín
· Rodičům žáků ZŠ Předín
·
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