
Třídní schůzky, 15. 4. 2019 

1) Informace o začínající přestavbě a dostavbě školy 

 Začátek: duben 2019 (staveniště je už předáno), stavba musí být ukončena do konce 

května 2020 (do 8.7.2020 musí být kolaudace) 

 Veřejnou zakázku vyhrála firna ALTERINVESTA z Crasti u Crudimi 

 Školní dvůr bude ohrazen plechovou ohradou, aby za ni nebylo vidět, hned za bočním 

vchodem do ředitelny, přestaneme používat hlavní vchod a šatny, zámková dlažba na 

nádvoří bude rozebrána, aby ji stavaři nezničili, a na konci bude znovu položena, 

stojany na kola se přesunou k asfaltce za křídlem 2. stupně (na západní straně) 

 V posledním dubnovém týdnu probourají dveře do zahrádky u správcovského bytu, 

které se budou používat jen jako nouzový východ z křídla 2. stupně.  

 V okamžiku, kdy se přestane používat hlavní vchod, začne platit zákaz parkování na 

parkovišti vyhrazeném pro zaměstnance školy i na silnici před školou od křižovatky 

po křižovatku 

 Učitelé budou muset parkovat na parkovišti vedle sportovní haly z jedné i druhé 

strany.  

 Další část staveniště bude mezi kotelnou a bočním vchodem do školy, který bude 

zase sloužit jen jako nouzový východ, v tomto případě pro křídlo 1. stupně. Družina 

tudy nebude vycházet ze školy na odpolední venkovní aktivity.  

 Žádáme rodiče, aby omezili dovoz dětí ráno do školy, protože na manévry, které se 

tady dějí před osmou ráno, tady nebude prostor.  

 V průběhu příštích dvou týdnů se postupně namontují do kabinetů za třídy na 1. 

stupni háčky na bundy a kabáty a přenesou se lavičky do každého kabinetu na 

přezouvání. Do křídla 2. stupně se z 1.NP  

 Předčasné ukončení školního roku v červnu nepředpokládáme, je tady ale určitá 

možnost, že by 2. stupeň + 5.B mohly začít v září s několikadenním zpožděním.  

Co se bude dělat během prázdnin: 

1. stupeň: O prázdninách se budou stavět nové protipožární příčky ve třídách současné 4.B 

(2.NP) a 5.A (3.NP) - obě třídy se budou muset před prázdninami kompletně vystěhovat a po 

stavební úpravě se do třídy 4.B přestěhuje budoucí 5.C. Budoucí 5.B se o prázdninách bude 

stěhovat do křídla 2. stupně do učebny Hv a Cj. Budoucí 1.A a 1.B budou ve 3.NP a třída 1.C 

bude v 1.NP proti ředitelně. Všechny třídy 1. stupně budou mít v příštím školním roce rozvrh 

bez odpoledního vyučování. Budeme se snažit, aby o prázdninách došlo i k rekonstrukci 

sociálního zařízení včetně WC pro hendikepované v 1. NP (proti současné třídě 3.C). Pokud se 

to ale nestihne, nechá se v provozu a bude se dělat až úplně v závěru všech prací. Ještě 

necháme o prázdninách vybudovat místo jednoho WC pro učitele sprchový kout. 

2. stupeň: O prázdninách se bude dělat v jazykovce v 1.NP (býv. učebna šití) pokládka nového 

lina a výměna osvětlovacích těles, dál proběhne celková rekonstrukce školní kuchyně na 

učebnu polytechnické výchovy pro dívky (kuchyň a šití). Ve 3.NP se zlikviduje učebna chemie 

a fyziky, přepaží se a vzniknou dvě další menší učebny jazyků. Dál se zlikviduje chemický sklad 

a vznikne tam kabinet pro čtyři vyučující jazyků. Výuka chemie v příštím školním roce bude 

probíhat jen v kmenových třídách. V jazykovce ve 3. NP (býv. laboratoř) dojde během 

prázdnin k výměně osvětlovacích těles. Během prázdnin by měla být ještě dokončena 

rekonstrukce sociálního zařízení ve 3.NP a místo učitelského pánského WC bude vybudován 

sprchový kout. 

V celé škole by o prázdninách mělo dojít k rekonstrukci elektrického vedení, instalaci EPS 

(požární systém) a všech prvků pro konektivitu. 



 

2) Informace o Šablonách II od září 2018 na dva roky (doučování, kluby, projektové dny, nová 

mobilní tabletová učebna), tentokrát jdou peníze i do školní družiny – celkem je to cca 

2.050.000 Kč, z toho cca 1.650.000 Kč půjde do školy, zbytek do ŠD 

 

3) Informace – grant (paměťové instituce) – 4. fáze, jednodenní exkurze 4.A (Praha, 16.4.), 4.C 

(Praha, 2. polovina června), 7A+7B (Kačina, 24.5.), 8A+8B (Praha, 2. polovina června), 

dvoudenní exkurze výběru ze 6. a 7. ročníku (Zlatá Koruna, Hluboká, Český Krumlov, 6.-7.5., 

doplatek 200,- Kč/žák) a výběr z 8. a 9. ročníku (Jaroměřice nad Rokytnou, Vídeň, Lednice, 

Strážnice, 9.+10.5., doplatek 350,- Kč/žák)  

 

 

4) Informace ke grantu (podpora plavání) – jezdí celý 1. stupeň do Ústí nebo do Vysokého Mýta, 

veškerá doprava je hrazena z tohoto grantu (celkem jsme dostali 106.560 Kč), tzn. 2. a 3. 

ročník zcela zadarmo, 1., č. a 5. ročník hradí jen 10 lekcí výuky plavání 

 

5) Informace k tematickému zájezdu do Itálie, doplatek 4.000 Kč+30 euro do 15.4. (dnes) 

1. autobus – 2.-7. 6. 2019 , 6.A, 6.B, část 8.A, 8.B a 2 dívky ze 7.A (ještě je volných 6 míst, 

pokud by chtěl jet někdo z rodičů nebo někdo další z žáků, je to ještě možné) – ped. dozor 

VOŘ, DVOJ, ŠKOK, MÜL 

2. autobus – 9.-14.6.2019, 7.A, 7.B, 8.A -6 dívek, 9.A a 9.B, ped. dozor KRS, VÁŇ, VIN,MÜL 

6) Informace k zápisu – 69 zapsaných dětí, 3 třídy, TU Diblíková, Dvořáková, Vokounová 

 

7) Sběr už byl, na podzim spíš nebude (kvůli staveništi) 

 

8) Informace o 2. cizím jazyku (bud. 7.A – 1x Nj a 1x Rj, 7.B – 1x Nj a 1x Rj, ??? 1x Fj, jen pokud 

by si někdo změnil Nj za Fj, protože zatím jich je jen pět zájemců)  


