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Příloha č. 1 Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ J. A. K. Nivnice za školní rok 2021/2022 

 

 

Oprava budovy horní školy  
Vnitřní prostory obou budov základní školy jsou v rámci dotačního projektu „Oprava základní 

školy J.A.K Nivnice“ renovovány. Výše dotace je cca 29.999.999,- Kč bez DPH. Opravu 

realizuje zřizovatel školy obec Nivnice ve spolupráci s firmou 3V&H, s.r.o.  

Stavební práce začaly ve školním roce 2021/2022 opravou budovy horní školy.  

Opravy se promítly do změny organizace výuky. Od 28. 3. do 10. 6. jsme měli k dispozici 

v budově horní školy pouze 4 učebny v přístavbě, proto jsme zavedli tzv. dvoufázovou výuku, 

kdy žáci chodili střídavě na ranní a odpolední vyučování. Vedení školy a sborovna se přesunuly 

do učebny informatiky, pedagogové se seskupili do kabinetů v přístavbě, ve školní jídelně jsme 

zavedli přesný rozpis stravování. Školní rok byl ukončen dřív, žákům bylo uděleno ředitelské 

a ministerské volno.  

 

Harmonogram upravené organizace konce školního roku: 

Horní škola  

10. 6. 2022   vysvědčení    

13. – 16. 6. 2022  ředitelské volno   

17. – 30. 6. 2022 uzavření školy MŠMT  

 

Dolní škola  

24. 6. 2022   vysvědčení    

27. – 30. 6. 2022 ředitelské volno  

 

Firma 3V&H dělala všechno proto, aby se opravy stihly v termíny. Zaměstnanci školy přiložili 

ruku k dílu, stěhovali a uklízeli. Také žáci při pomáhali při přenášení učebních pomůcek. 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220321_070358-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220325_065704-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220325_115638-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220325_125845-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220325_124907-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_presun-do-pristavby/IMG_20220325_113628-1500.jpg
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28. 3. 2022 – OPRAVY ŠKOLY ZAČALY 
 

Máme za sebou první týden oprav budovy horní školy. Řemeslníci pracují na 100 %, budova 

se doslova mění před očima. Poznáte prostory školy? 

 

    

                      

    

                 

 

http://www.zsnivnice.cz/1-4-2022-opravy-skoly-zacaly/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_100111-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_102855-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_103043-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_103053-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_103108-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220331_103319-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220401_091456-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220401_091530-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_1-tyden/IMG_20220401_091541-1500.jpg
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8. 4. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 2. TÝDEN 
 

Skončil 2. týden oprav starší části školní budovy a za řemeslníky je vidět kus práce. Dokončuje 

se bourání, podlahy v učebnách a kabinetech jsou zbaveny starého podkladu, finalizuje se 

odklízení stavební suti. Na svém místě jsou už nové odpadní trubky a v suterénu je dokonce už 

i položena nová kanalizace.  
 

             

    

           

    

 

http://www.zsnivnice.cz/8-4-2022-opravy-skoly-2-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220406_095959-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220406_133834-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220406_134148-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220407_093915-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220407_140026-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220407_140054-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220407_140545-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220408_073907-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_2-tyden/IMG_20220408_123315-1500.jpg


ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského  

příspěvková organizace                                                                                                          Nivnice za školní rok 2021/2022 
 

4 

 

15. 4. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 3. TÝDEN 
 

Třetí týden oprav školní budovy byl opět velmi pracovní. Probíhalo odstraňování olejových 

nátěrů stěn na chodbách a intenzivní vodoinstalační práce. Dokončila se pokládka kanalizace v 

suterénu včetně betonování. V prvním patře se finalizovala oprava elektroinstalace, ve druhém 

patře se podezdívaly příčky a ve třetím patře začaly bourací práce.  
 

         

     

                    
 

     

 

http://www.zsnivnice.cz/15-4-2022-opravy-skoly-3-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220411_075150-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220411_075227-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220411_110801-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220411_110939-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220412_090736-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220412_091822-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220413_140358-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220414_092524-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_3-tyden/IMG_20220414_092626-1500.jpg
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22. 4. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 4. TÝDEN 
 

Ve čtvrtém týdnu oprav finalizovaly vodoinstalační práce ve všech patrech. V suterénu se 

vybouraly podlahy v učebnách. V prvním patře elektrikáři dokončili nové rozvody a přesunuli 

se do vyššího patra. Zazdívaly se díry a začaly se škrabat staré malby ze stěn. Ve třetím patře 

skončily bourací práce.   
 

    

   

    

            

     

http://www.zsnivnice.cz/22-4-2022-opravy-skoly-4-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220419_063029-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104004-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104200-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104326-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104336-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104836-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220420_104847-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220421_094333-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_4-tyden/IMG_20220421_094412_1-1500-1.jpg
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29. 4. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 5. TÝDEN 

 

Pátý týden se vyznačoval betonováním, penetrací a izolací podlah v suterénu. Ve vyšších 

patrech se dokončilo čištění stěn od starých maleb a smontovaly se sádrokartonové příčky. 

Elektrikáři pokračovali s rozvody ve druhém patře.  
 

    
 

            
 

   
 

              
 

 

http://www.zsnivnice.cz/29-4-2022-opravy-skoly-5-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220425_064614-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220425_064621-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220425_105858-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220426_104223-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220427_111340-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220428_093603-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220429_095150-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220429_134502-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_5-tyden/IMG_20220429_134525_1-1500.jpg
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6. 5. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 6. TÝDEN 
 

V šestém týdnu oprav se začalo s omítáním zdí v učebnách a na chodbách a také s obnovením 

podlah ve třídách prvního a druhého patra. Dokončila se zde elektroinstalace a sádrokartonové 

příčky. Prostory suterénu byly zabetonovány finální vrstvou.   
 

   

           

    
 

         

 

http://www.zsnivnice.cz/6-5-2022-opravy-skoly-6-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220429_134052-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220502_110355-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220502_114707-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220503_101946-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220504_101232-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220505_071429-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220505_071501-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220505_071601-1500-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_6-tyden/IMG_20220505_132732-1500-1.jpg
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13. 5. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 7. TÝDEN 
 

Sedmý týden šla řemeslníkům práce opět od ruky. Začalo se s kladením podlah, pokračovala 

obnova omítek stěn a montáž elektroinstalace. Práce svižně postupují, ale máme toho ještě 

hodně před sebou.  
 

          

    

              

    

 
 

http://www.zsnivnice.cz/13-5-2022-opravy-skoly-7-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220505_132732-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220509_063801-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220509_092719-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220509_143923-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220512_064343-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220512_064555-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220513_064000-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220513_064020-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_7-tyden/IMG_20220513_064525-1500.jpg
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20. 5. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 8. TÝDEN  
 

Přestože se ne stavbě pilně pracuje, práce je stále mnoho. Snad se všechno podaří úspěšně a 

v termínu zvládnout.  
 

                  

    

                 

 

      

http://www.zsnivnice.cz/20-5-2022-opravy-skoly-8-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220517_105526-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220517_105930-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220517_111644-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220518_071724-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220518_071739-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220518_071951-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220519_093514-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220519_093949-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_8-tyden/IMG_20220519_095718-1500.jpg
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27. 5. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 9. TÝDEN 
 

V devátém týdnu se dokončovaly pokládky podlah, probíhala výmalba učeben a radiátory 

získaly krásný vzhled díky novému nástřiku. Instalovaly se dveřní zárubně spojující starou 

budovu s přístavbou a usadily se nové dveře mezi přízemím a vestibulem. Všem řemeslníkům 

patří velké poděkování za usilovnou práci. Je radost vidět, jak jim jde práce od ruky. 
 

    

            

     

              

 

http://www.zsnivnice.cz/27-5-2022-opravy-skoly-9-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220523_083336-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220524_084830-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220524_085532-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220524_085828-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220524_085944-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220525_095957-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220527_090455-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220527_090707-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_9-tyden/IMG_20220527_132949-1500.jpg
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3. 6. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 10. TÝDEN 
 

Máme za sebou desátý týden oprav, kdy se opět pilně pracovalo. V učebnách a kabinetech se 

malovaly stěny, obkládaly se hygienické kouty a pokládalo se marmoleum. Na chodbách se 

montoval stropní podhled a venku se demontovalo lešení. Nad rámec plánovaných oprav 

proběhla výměna střešních trámů, které byly v havarijním stavu.  
 

            

    

                       

          

 

http://www.zsnivnice.cz/3-6-2022-opravy-skoly-10-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220530_134131-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220531_093136-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_083754-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_083817-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_083949-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_084045-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_084736-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220601_084826-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_10-tyden/IMG_20220602_094742-1500.jpg
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10. 6. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 11. TÝDEN 
 

V jedenáctém týdnu se pokládaly se poslední podlahy, montovala se umývadla, malovalo se, 

natíralo a uklízelo. První etapa prací byla zvládnuta v plánovaném termínu, tak si realizátor 

z kontrolního dne odnesl poděkování. A nyní hurá do další etapy oprav, práce je před námi ještě 

mnoho – chodby, schodiště a celá budova přístavby.  
 

         

     

            

       

 

http://www.zsnivnice.cz/10-6-2022-opravy-skoly-11-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220606_095438-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220606_095543-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220606_095850-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220606_100315-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220607_072458-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220607_072634-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220608_090832-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220609_072659-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_11-tyden/IMG_20220610_122259-1500.jpg
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17. 6. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 12. TÝDEN 
 

Hlavní náplní 12. týdne bylo přestěhovat učební pomůcky z přístavby do opravených učeben 

původní budovy, aby bylo možné zahájit v přístavbě stavební práce. Pilně se pracovalo hlavně 

v suterénu. V šatnách bylo odstraněno drátěné dělení šaten a vybourána vlhká podlaha, kde 

proběhnou sanační práce.  

    

            

 

         

    

http://www.zsnivnice.cz/17-6-2022-opravy-skoly-12-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220613_105343-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220614_090416-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220614_093940-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220614_094019-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220614_125858-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220615_074338-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220616_123442-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220616_123455-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_12-tyden_2/IMG_20220617_104312-1500.jpg
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24. 6. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 13. TÝDEN 
 

Opravy v přístavbě budovy horní školy jsou v plném proudu. Usazují se zárubně dveří v 

šatnách, renovuje se uzel kotelny a dokončuje se sanace vlhké podlahy. O patro výš probíhají 

bourací práce ve školní jídelně a v druhém patře se pokládá nová elektroinstalace. Prostory 

školy jsou nyní jedno velké staveniště. 
 

             

    

             

    

 

http://www.zsnivnice.cz/24-6-2022-opravy-skoly-13-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220620_080020-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220621_081751-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220621_081844-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220621_132338-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220621_132404-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220622_103416-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220623_065756-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220623_070110-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_13-tyden/IMG_20220623_093049-1500.jpg
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8. 7. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 14.-15. TÝDEN 
 

Přestože jsou prázdniny, ve škole je stále velmi rušno. Práce různých řemesel probíhají nyní 

všude – ve staré části budovy, v přístavbě, ve školní kuchyni a jídelně. Během oprav jsou 

veřejnosti nepřístupné prostory Výstavní síně J. A. Komenského, kde se bourají vstupní dveře, 

opravuje se elektroinstalace a stropní podhled.  
 

     

               

 

              

    

http://www.zsnivnice.cz/8-7-2022-opravy-skoly-14-15-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_092420-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_092708-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_100442-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_101102-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_101935-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_102551-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_102639-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220707_142158-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_14-15-tyden_2/IMG_20220708_094418-1500.jpg


ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského  

příspěvková organizace                                                                                                          Nivnice za školní rok 2021/2022 
 

16 

 

20. 7. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 16. – 17. TÝDEN 
 

Ve škole se pilně pracuje v obou budovách ve všech podlažích. 

 
 

   

 
 

    

             

    

http://www.zsnivnice.cz/20-7-2022-opravy-skoly-16-17-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-4.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-6.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-7.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-8.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-oprava-skoly-16-tyden/opravy-9.jpg
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29. 7. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 18.-19. TÝDEN 
 

Některá podlaží v původní budově už mají novou podobu. Řemeslníků je plná škola, práce 

jim jde hezky od ruky. V přístavbě je ale stále mnoho náročné práce. 
 

    

                      

     

 

    

http://www.zsnivnice.cz/29-7-2022-opravy-skoly-18-19-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_123835-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_123932-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124018-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124031-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124255-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124624-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124708-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124742-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_18-a-19-tyden/IMG_20220801_124754-1500.jpg
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12. 8. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 20.-21. TÝDEN 
Stále ale máme před sebou mnoho práce. Některé prostory už sice nabývají svou finální 

podobu, jiné jsou ještě stále staveništěm.  

 

          

                             

 

          

    

http://www.zsnivnice.cz/12-8-2022-opravy-skoly-20-21-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220801_125040-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220802_130624-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220802_130925-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220803_100918-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220803_102041-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220804_114228-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220810_083500-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220810_145230-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_20-a-21-tyden_2/IMG_20220810_145515-1500.jpg
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25. 8. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 22.-23. TÝDEN 
 

Práce ve všech prostorách, tak to vypadá v budově horní školy. Někde už je hotovo, ale jinde 

je potřeba ještě hodně práce, a to i přes obrovské pracovní tempo. 
 

    

    

 

    

    

http://www.zsnivnice.cz/26-8-2022-opravy-skoly-22-23-tyden/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220815_094348-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220816_092037-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220818_130420-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220818_130435-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220819_080934-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220819_081304-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220819_100122-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220819_100151-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_22-a-23-tyden_2/IMG_20220819_100211-1500.jpg
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8. 9. 2022 – OPRAVY ŠKOLY 24.-25. TÝDEN  
 

Hurá, konečně je všechno hotovo! Škola už není staveniště, ale je zase školou a už se těší na 

své žáky. Opravené, čisté a barevné prostory působí útulně. Zde je malá ochutnávka, ať víte, 

na co se můžete během Dne otevřených dveří 10. září těšit. 

 

   

         

     

   

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_150758-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_150847-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_150912-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151024-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151240-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151526-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151615-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151735-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oprava-skoly_24-a-25-tyden/IMG_20220906_151757-1500.jpg

