
Vážení rodiče, milí žáci,  
v pondělí 11.10. zahajujeme přístavbu odborných učeben. Tento den dojde k předání 
staveniště stavební firmě. Od pondělního rána (od 08:00 – po příchodu žáků do školy) až do 
konce stavby (31.5.2022 ???) bude uzavřen hlavní vchod – pro školu i pro družinu. Znamená 
to hodně organizačních změn, snad vše zvládneme bez větších zmatků: 

1. Hlavní vstup do školy bude od tělocvičny, tam by také mělo být následně přesunuto 
zvonkové tablo, domácí telefony, otvírač. Do té doby je nutno využívat mobilní 
telefony, budeme také držet „služby“. V nouzi možno pro vstup do budovy zvonit i na 
školní jídelnu (od nákladové rampy).  

2. Družina: ranní příchod do ŠD (pro všechna oddělení) bude od úterka 12.10. pouze 
zadním vchodem od tělocvičen za pomoci čipu, bude fungovat od 05:45 do 08:00  

3. ŠD p. vych. Zlámalové bude v podstatě beze změn - pro kontakt s rodiči se bude 
využívat boční vchod od sídliště s domácím telefonem. 

4. Další vstupy (žáci si vyberou podle směru příchodu do školy od bydliště, autobusu…):  
a. od hřiště, kurtů - bude otevřen pro vstup pouze ráno mezi 07:40 - 08:00  
b. od sídliště, vedle cvičné kuchyňky - bude otevřen pro vstup pouze ráno mezi 

07:40 - 08:00 - netýká se odpoledního provozu ŠD p. vych. Zlámalové 
c. hlavní vstup - zadní vchod od tělocvičny  - otevírání čipem, volně pouze ráno 

mezi 07:40 - 08:00, po přesunu zvonků na zazvonění 
5. Šatny fungují beze změn. 
6. Vstup od zadního vchodu k šatnám bude po schodišti koridorem v 1. poschodí - 

nechodit přízemím k družinkám, tam bude čistá zóna, navíc přístup pro imobilní – 
buďme ohleduplní! 

7. Stále platí zvýšená hygienická pravidla, desinfekce, ve společných prostorách roušky, 
respirátory. Velký nášlapný bezdotykový stojan na desinfekci bude umístěn na 
křižovatce chodeb u výtahu v přízemí. 

8. Prostor vstupního vestibulu bude po celou dobu stavby uzavřen. Uzavřen bude i celý 
chodník před hlavním vchodem. 

9. Družina p. vych. Rohnerové a kabinet p. školníka se v první etapě stavby zatím 
nestěhují - zůstávají v původních prostorách. Včas oznámíme. 

V průběhu prací může dojít ke změnám, některé body možná budeme muset měnit. Prosím o 
pochopení. 

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

 


