Vážení rodiče,
ač nerad, jsem nucen vyhlásit na čtyři dny v termínu od 25. – 28. června 2019 ředitelské volno.
Důvodem počet žáků naší školy, který v září dosáhne čísla 470, přičemž úřední kapacita školy
je v současné době 450. Abychom ji mohli zvýšit, musíme provést dílčí úpravy v obou školních
budovách tak, abychom splňovali požadavky hygienických předpisů.
Ihned v úterý 25. 6. zahájíme rekonstrukci sociálního zařízení, abychom mohli v září zahájit
výuku. Nynější kapacita školy je 450 žáků. Před dvěma lety navštěvovalo školu 320 žáků a od
té doby každý rok přibývá 40 žáků, v září 2019 cca 50. Když jsme před asi 15 lety budovali
nové sociální zázemí, měli jsme do 300 žáků, spíše jejich počet klesal (na minimálních 256).
Nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že se počet jednou tak dramaticky zvýší.
V únoru letošního roku jsme začali chystat organizaci nového školního roku a zjišťovali jsme,
zda naše stávající sociální zařízení odpovídá hygienickým vyhláškám. Bohužel máme
nedostatečný počet umyvadel na toaletách. Tuto situaci musíme urychleně vyřešit. Podařilo se
nám sehnat dodavatele, ale termíny nás tlačí. Rekonstrukce má totiž dvě roviny. Ta první je
opravit sociální zařízení. Víte, jak je nesnadné v dnešní době sehnat řemeslníky. Ta druhá
rovina je úřední. Po dokončení rekonstrukce musíme pozvat hygienu ke schválení, podat žádost
na krajský úřad a čekat až 30 dnů na vyjádření ministerstva školství. To vše do 2. září, kdy
přijdou do školy Vaše děti v počtu 470. Nikoho z Vás nebude zajímat, jestli máme nebo
nemáme kapacitu.
Proto Vás prosím o pochopení a trpělivost.
Vzhledem k tomu, že se bude bourat v obou školních budovách i ve školní jídelně, nemůžeme
zajistit žákům ani dohled v družině, ani školní stravovaní. Všichni zaměstnanci školy se budou
připravovat na pracovišti na nový školní rok.
Školní rok tedy končí 24. června, kdy se bude vydávat vysvědčení.
Mgr. Tomáš Jurka, ředitel školy

