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Vážení rodiče! 

     Nadešel očekávaný den návratu alespoň těch nejmenších školáků zpět do tříd naší přáslavické 

školy.  Dovolte mi jménem zřizovatele Obce Přáslavice několik vysvětlujících slov ke ztíženým 

podmínkám ve dnech 18. – 20. listopadu 2020.  

      Školní budova prochází v posledních 2 letech rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních i venkovních 

prostor. Součástí prací na zateplení budovy je i výměna oken v suterénu a vstupních dveří do 

budovy školy. Tato výměna byla s dodavatelem stavby, společností Lanex Olomouc pečlivě 

domluvena ještě v srpnu na podzimní prázdniny. Bohužel doba covidová mění leccos v našem 

počínání. Výrobce objednaných oken a dveří musel posunout termín dodání, jelikož i jeho 

pracovníci museli zůstat doma s dětmi na distanční výuce nebo v karanténě. Z tohoto důvodu byl 

termín montáže nových dveří změněn na 18.- 20.11.2020.  

     Včera odpoledne (11.11.20) jsme se dozvěděli o plánovaném návratu Vašich dětí do školy, ale 

termín výměny dveří již není možné změnit. Protože po dohodě s p. ředitelkou chceme zachovat 

termín návratu, dovoluji si požádat Vás, rodiče i samotné školáky o shovívavost a nadhled při 

přístupu do školy a využívání šaten v prvních 3 dnech (středa – pátek) obnovené výuky.  

      Žáci budou vstupovat do školního areálu provizorně zadním vjezdem ze zahrady, z uličky „Za 

humny“ , dále do školní budovy přes vybudované venkovní WC a sklepní sklad hraček a nářadí do 

chodby v přízemí . Šatny nebude možno v těchto dnech využívat z důvodu stavebních prací ve 

vstupním koridoru. Přezutí a převlečení žáků proběhne v náhradních prostorách.  Bude také 

vypojen elektronický čipový systém a elektronický vrátný. Pracovníci školy udělají všechny kroky 

k tomu, aby se Vaše dítě dostalo v těchto dnech bezpečně do školy i zpět.  

     Vím, že v poslední době je náš běžný život výrazně ovlivněn mnoha omezeními a já přicházím 

s dalším. Věřte mi, že pokud bychom mohli najít jiné řešení, uděláme to. Nicméně podmínky 

dotace na zateplení jsou ale striktní a my je musíme dodržet.  

      Děkuji Vám předem za pochopení, a věřím, že se brzy společně setkáme na některé ze školních 

akcí.  

      Přeji Vám mnoho sil a optimismu do dalších dnů.  

     

 Ing. Jitka Ivanová 

     starostka 
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