Rekonstrukce školy
Vážení rodiče, na únorovém zastupitelstvu města byla schválena organizace školy pro
příští školní rok 2019/2020 související se zajištěním výuky v době plánované rekonstrukce
školy. Byla odhlasována varianta, která stanoví, že se bude nejprve rekonstruovat přístavba
školy a následně poté dojde k rekonstrukci původní staré budovy.
První část - rekonstrukce přístavby školy - bude probíhat v letních měsících, předpokládá se
od června do poloviny září 2019. Celý školní rok 2019/20 se zde budou vyučovat žáci od
1. až do 5. ročníku.
Druhá část - rekonstrukce hlavní budovy včetně nové půdní vestavby - by se realizovala
během celého školního roku 2019/20 s tím, že žáci od 6. do 9. ročníku budou mít po celý
školní rok 2019/20 zajištěnu dopolední výuku ve škole v Dobromilicích, kde je k dispozici
8 učeben, sociální zázemí, šatny, ale i kabinety a sborovna. Žáci se ráno (ve stejnou dobu jako
obvykle) sejdou před školou a následně pod doprovodem učitelů a asistentů se přistavenými
autobusy přemístí do Dobromilic. Autobus je přiveze až před vchod školy a přejdou do
budovy. Po skončení dopoledního vyučování přejedou zpět do Němčic ke škole a půjdou na
oběd do školní jídelny. Odpolední vyučování bude probíhat v Němčicích v opravené
přístavbě školy, kde dopoledne probíhala výuka I. stupně. Vyučování skončí tradičně podle
rozvrhu v 15:05 hodin tak, aby přespolní žáci mohli odjet pravidelnými spoji do svých obcí.
Činnost jídelny i družiny bude zachována v běžném každoročním režimu, včetně ranní
družiny. Družina bude umístěna v opravené části školy v přízemí a žáci budou pravidelně
asistentkami odváděni na ZUŠ i na SVČ Orion.
Předpokládá se, že vyučování ve stávajícím školním roce 2018/19 bude ukončeno
k 14. červnu 2019 a nový školní rok by měl být zahájen 16. září 2019. Pro žáky I. stupně bude
zajištěna možnost umístit své dítě v době od 17. 6. do 28. 6. a následně od 2. 9. do 13. 9. do
školní družiny, její provoz bude zajištěn celoročně. Tato odsouhlasená varianta se jeví jako
nejlepší zejména pro děti z I. stupně i jejich rodiče. Žáci nebudou nikam dojíždět, nemusí se
stěhovat a celý I. stupeň zůstane pohromadě v jedné budově. I pro práci pedagogů, asistentů
a dalšího personálu je to varianta jednoznačně výhodná.
Závěr: Vedení školy vidí tuto schválenou variantu jako nejoptimálnější, protože i přes určitá
úskalí (zajištění dopravy a denní přesuny žáků II. stupně mimo Němčice) skýtá možnost
zajistit plynulý průběh školního roku a minimalizuje narušení výuky. Veškeré prostory pro
výuku jsou z bezpečnostního i hygienického hlediska bezproblémové. Díky této variantě jsme
schopni zajistit plynulou výuku, dodržet bezpečnostní předpisy, všechny dohledy a také
plnou odbornost výuky (učitelé se mohou střídat v jednotlivých třídách a výuka bude plně
navazovat).
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