Informace pro rodiče žáků 1. stupně (14. 5. 2020)
-

otevření školy pro žáky 1. stupně
rekonstrukce toalet v pavilonu ZŠ ve Výstavní ulici

Vážení rodiče, milí žáci,
plně si uvědomuji, že současná situace není pro nikoho z vás jednoduchá. Po dvou měsících
nestability v rámci úplně nové situace se v obavách o zdraví svých dětí, své i svých blízkých
rozhodujete, zda dopřát svým dětem alespoň konec roku v „tradiční“ podobě s kamarády. Zvažujete
mnoho faktorů od bezpečnosti až k ekonomickým otázkám.
Velice ráda bych Vám ve Vašem rozhodování byla nápomocna a udělala vše pro to, aby rozhodnutí
bylo pro vás, vaši rodinu a především vaše děti co nejpřínosnější a nejpříjemnější. Jsem si plně
vědoma skutečnosti, že je pro vás i pro vaše dítě důležité, zda bude patřit do stejné skupiny jako jeho
kamarád, zda bude mít svoji paní učitelku, jaké učivo se bude probírat, zda nebude chodit do třídy
s úplně cizími dětmi, do jiné budovy. Velice ráda bych Vám na tyto otázky odpověděla, ale bohužel,
dokud nebudu mít od všech žáků potvrzeno, zda nastoupí či nikoli, nemohu vůbec nic slibovat nebo
s jistotou tvrdit.
Mohu vám ale zaručit, že udělám vše pro to, abych společně se svými kolegy našla vyvážený poměr
mezi školskými nařízeními, bezpečím dětí, příjemně stráveným koncem roku a zachováním distanční
výuky.
Vážení rodiče, milí žáci,
minulý týden jsem byla informována o zdárném dokončení přípravy rekonstrukce toalet ve Výstavní
ulici. Stáří a hygienické požadavky těchto prostor jsou za hranicí životnosti a zároveň kapacitně
nedostačují. Velice mne potěšilo, že přes nepříznivou a nejistou současnou situaci došlo k přesunutí
finančních prostředků v rozpočtu města a upřednostnění rekonstrukce WC před dalšími investicemi.
Vím, že je to další zásah do mimořádných okolností, se kterými se v poslední době setkáváte, ale pro
chod školy je jejich funkčnost nezbytná. Dle předběžného projednání s dotčenými orgány a na
základě předchozí konzultace se stavebními firmami ohledně rozsahu stavebních úprav a prací byl
stanoven rozsah na 11-14 týdnů. Kvůli rozsahu rekonstrukce a z důvodu současného uzavření škol
(kdy bylo z organizačních důvodů zvažováno neotevření pavilonu ve Výstavní ulici pro osobní
přítomnost žáků od 25. 5.) bylo rozhodnuto o vhodnější variantě ponechání uzavření pavilonu nyní
a nikoli na počátku měsíce září 2020. Jediné další možné řešení nastalé situace bylo odložení
rekonstrukce na období 6-8/2021 (nebo na neurčito) a ponechání toalet v havarijním stavu.
Děkuji za pochopení a trpělivost a budu se těšit na další společnou práci

Mgr. Jarmila Rybáčková

