Rekonstrukce podkroví v malé škole na náměstí neohrozí bezpečnost dětí
Zahájená výstavba přinesla (a určitě ještě přinese) nějaké komplikace, ale BEZPEČNOST DĚTÍ je
základem všech opatření, která společně s odborníky děláme. Jedním z dalších cílů je stavební práce
dokončit tak, aby od září 2019 mohli do školy na náměstí nastoupit noví prvňáčkové a ostatní děti
mohly v klidu zahájit školu ve velké škole Bezručova.
Z důvodu stavebních prací vyhlašujeme pro všechny žáky naší školy (škola náměstí i škola Bezručova)
ŘEDITELSKÉ VOLNO: pondělí a úterý 6. A 7. KVĚTNA 2019
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 bude zahájen o týden později, tzn. V PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ 2019 (první
týden v září bude v provozu školní družina pro přihlášené děti)
Další přijatá opatření:
Provoz malé školy na náměstí bude do konce tohoto školního roku zachován v omezeném rozsahu:
-

výuka pouze ve třídách v přízemí (1. A a 1. C)
ranní družina pro třídy 1. A, 1. C a děti z přípravné třídy zůstává ve třídě 1. C na náměstí
(děti z přípravné třídy si paní učitelka odvede do náhradních prostor)
přístup do školy po vyznačených chráněných cestách je oddělen od prostor staveniště
odpolední družiny, kroužky, ZUŠ apod. jsou v budově Bezručova (i pro děti, které doposud
odpoledne pobývaly na náměstí, tzn. aktivity z náměstí se stěhují do velké školy)
třída 1. B (včetně ranní a odpolední družiny) sídlí nově ve škole Bezručova
pro přípravnou třídu je upravena místnost „Na schůdkách“ na Masarykově náměstí (tento
prostor bude od příštího školního roku sloužit jako výdejna obědů pro část školáků a
odpolední školní klub)

Přijmout navržená opatření a přestěhovat se do náhradních prostor se povedlo v rekordním čase. A
to díky velké spolupráci a ochotě všech „přiložit ruku k dílu“. Paní učitelky balily věci ze skříní, pan
školník s dalšími pracovníky školy stěhovali nábytek, „ajťáci“ přepojovali počítače – zkrátka „akce
kulový blesk“.
A co dělaly děti v době stěhování? Měly řadu aktivit, ke kterým zrovna své lavice nepotřebovaly:
Streeťáci, kteří u nás učí v talentových blocích na 2. stupni, připravili Velké sportovní dovádění s Ulicí
Dětem v nové tělocvičně. Více než stovka našich nejmenších žáků rozvíjela svou obratnost a užívala si
radost z pohybu. Další dny zorganizovaly paní učitelky výuku na dalších zajímavých místech
v Mnichovicích: v knihovně, v environmentální učebně v mateřské škole, v infocentru,
v gymnastickém sále v krčmě či venku přírodě. Pomohli i velcí školáci a kolegové z velké školy.
Nedávno jsem někde na mnichovickém facebooku četla cosi ve smyslu: „Jak je možné, že jinde si
stěžují, že nemají peníze, nezískávají dotace, nic nemůžou dělat. A tady v Mnichovicích tohle všechno
máme a neustále se něco staví?“ Zamyslela jsem se a mám svou vlastní odpověď: Když se chce, jde
leccos. Musí se ale spojit síly všech:
Zřizovatel Město Mnichovice, který se o školu opravdu zajímá a vkládá obrovskou energii do shánění
potřebných financí a zvládá hodně náročnou administraci dotací.
Škola se svými zaměstnanci, kteří se nezaleknou komplikací, které každodenně přicházejí.
Rodiče, kteří s pochopením přijímají změny v organizaci školní výuky svých dětí.
Velké díky. Dobré podmínky pro vzdělávání mnichovických školáků jsou v zájmu nás všech.
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

