STUDIE DOSTAVBY WALDORFSKÉ ŠKOLY V SEMILECH
Poděkování všem, kteří se podíleli na návrhu přístavby
Po přibližně dvou letech jsme dokončili návrh přístavby, na kterém se podílelo a do kterého
promluvilo něco mezi 300 a 400 lidmi, ať už se jednalo o učitele, žáky, projektovou skupinu, zástupce
města nebo Nadačního fondu waldorfské školy.
Děkujeme rodičům a dalším, kteří se účastnili prvotních jednání na radnici a vůbec všem, kteří stáli u
zrodu myšlenky.
Děkujeme učitelům, rodičům a vedení školy za to, že s námi na začátku procesu definovali zadání
projektu a pomohli tak tomu, aby byl areál přístavby kompletní a v budoucnu plně mohl sloužit svému
účelu. Děkujeme jim za doprovázení při aktivitách spojených ze zapojením žáků.
Děkujeme projektové skupině a vedení školy za důvěru během návrhového procesu, za jejich podporu a
cenné postřehy ze školní praxe. Vážíme si vašeho času, který jste věnovali nad rámec i tak velmi náročné
výuky. Děkujeme za podporu a účast během zásadních jednání se zástupci města - během navrhování se
dvakrát změnilo politické složení.
Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do hodnocení variant přístavby, od konceptů po řešení fasád.
Vaše otázky, poznámky a diskuze nad variantami nás posouvaly vpřed a díky vám jsme získali zásadní
podněty pro dotažení studie do současného stavu. Přístavba už nejspíš nebude moci sloužit vám, ale
věnovali jste svůj čas těm, kteří přijdou po vás a to je velmi cenné. Děkujeme i žákům prvního stupně za
jejich návrhy - využili jsme je pro bližší řešení tříd.
Nemůžeme nikoho jmenovat, neboť je vás příliš mnoho - věříme že všichni zúčastnění vědí velmi dobře,
že i jim patří spoluúčast na vzniklé studii.
Držíme vám palce, aby na tento návrh mohly úspěšně navázat další projektové fáze a v budoucnu mohlo
dojít i na realizaci stavby.
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