
Jak jste spokojena se svým vzhledem? 

Jsem se sebou spokojená. Moc se mi líbí moje dřevěné obložení a vytápění. Taky mi dali 
krásné nové roletky. Zvenku vypadám moderně, ale nevím, jak dlouho to ještě vydržím. 
Chodí po mně špinavé boty a maluje se na zeď. Skleněná okna by mohl někdo rozbít. Moji 
krásnou vizáž hyzdí obludná jednota přes ulici. Ale celkově se sama sobě líbím! 

Jste šťastná, že jste vyhrála titul Stavba roku? 

Ano, velmi. Je to znamenitý titul a jsem moc ráda. Tento titul se nevyhrává každý den a je to 
pro mě velká pocta. Jen mě mrzí, že okolní budovy na mě žárlí. 

Co říkáte ocenění? 

Jsem velice nadšená, že jsem toto ocenění dostala, moc si toho vážím a děkuji. Nečekala 
jsem, že bych mezi tolika stavbami mohla vyhrát zrovna já. 

Jaký máte názor na demolici vaší předchůdkyně - nejstarší části budovy? 
 
Už bylo na čase – vždyť byla stará, málo prostorná, záchody už mlely z posledního. Omítka 
také nevypadala nejlépe – potřebovala změnu. Já jsem bezpečnější a prostornější než ona. 

Co říkaly okolní domy, když vás začali stavět? 
 
Vyslechla jsem si toho mnoho, např: Co to bude za budovu, to bude snad obludárium.  
Sakra, další konkurence. 
Super, alespoň další budova do party. 
Zakrývá mi výhled na Brdy a také nevidím lidi z vlaku, kteří na mě mávali. 
 
Líbí se vám místo, kde stojíte? 
 
Radši bych stála na venkově než uprostřed města a také bych radši stála dál od řeky kvůli 
povodním. Ale ano, tohle místo se mi docela líbí. 
 
Rozumíte si s okolím školy a se svou starší kolegyní - starou částí budovy? 

Ano, rozumím si s okolím školy, akorát se trochu bojím vody kvůli povodním. Svou starší 
kolegyni mám velice ráda, jsme jako matka a dcera. Rozumíme si velmi dobře, ale občas je 
moc studená, že se jí skoro nejde dotýkat. 

Jaký máte vztah se svým konkurentem-1.stupněm. 

Závidím jí jídelnu ani knihovnu. Ale i přesto ji potřebuji - je tu moc dětí. 

Co vám vadí?  



Vadili mi dělníci, kteří kontrolovali moji stabilitu, jako kdybych byla nějaká barabizna. Nevím, 
proč mi nevěřili. Dnes mi někdy vadí děti - strašně křičí a dělají nepořádek. Některé mě 
nemají rády, protože se nerady učí. 

Co máte nejraději? 

Nejraději mám, když jsou prázdniny, zvlášť letní, které jsou dlouhé dva měsíce, protože je 
tady klid a odpočinu si. Ráda mám uklízečky - uklízí skoro všude. Nejlepší je to v pátek, úplně 
všechno uklidí a nic tu nezbyde a všude je čisto.  

Bojíte se něčeho? 

Povodní, požáru, vandalů, hloupých dětí, co mě budou ničit. Nemám ráda zimu, protože na 
mě nehodí žádnou deku ani peřinu a je mi hrozná zima. 
 

Jak reagujete na fotografování? 

Ráda se vystavuji - také už jsem vyhrála několik ocenění! Jsem ráda, když mě lidé fotí z 
neobvyklých míst, ale unavují mě ti, kteří fotí pouze z jednoho úhlu a jedné strany. 

Chtěla byste být jiná budova než škola? Proč?  

Ano, chtěla bych být školkou, protože děti ve školce nedostávají známky a jsou tam 
šťastnější. Mohla bych být např. blázinec a vyjde to celkem nastejno, ale radši bych byla 
nějaká klidnější budova např. márnice, kde je klid. 

Jste spokojená s chováním studentů k vám? 

Těší mě, že můžu přispět k něčemu dobrému, ale nejsem spokojená s tím, že studenti kopou 
do zdí a také ničí nábytek. 

 


