
    

INFORMACE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PROJEKTU:     

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY – 1. etapa 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí školkových i školních. 

Jak to tak v životě bývá, máme pro vás dvě zprávy – jednu výrazně dobrou a druhou mírně špatnou. 

Tentokrát začněme tou dobrou: 

Obci se podařilo získat dotaci 9,8 milionů korun na rekonstrukci naší mateřské školy.  

Školka sice zvenku vypadá hezky, ale po zkušenostech z posledních let nutně potřebuje kompletní 

rekonstrukci odpadů, rozvodů elektrické energie i vody, také zefektivnit způsob vytápění a upravit prostory 

pro vzdělávání. 

Nyní ke zprávě druhé: 

Aby děti mohly „jít do lepšího“, musíme se na přechodnou dobu sestěhovat do budovy základní školy, 

která pro obě oddělení MŠ vyčlenila prostory infoučebny a jazykovky. Nechceme dělat žádné odhady, jak 

dlouho bude tato situace trvat, prostě vám tuto informaci teď nedokážeme říct. Nyní intenzívně chystáme 

zázemí pro MŠ i třídy pro vzdělávání dětí ze ZŠ. Zároveň chystáme organizační opatření v jídelně. Začneme 

v normálním termínu, tedy 1. září 2022. Školka, družina i kuchyně budou v provozu od rána od 6 hodin. Děti 

ze základní školy zahájí tradičně slavnostní odemykání školy v 8 hodin před budovou ZŠ. Podrobnější 

informace sledujte na úvodní stránce v aktualitách na našem webu www.zsloucnand.cz.  

Od konce června proběhla řada jednání a schůzek, spousta činností a výpočtů, aktualizace projektu 

a rozpočtu, příprava dalších řízení, balení, stěhování a příprav. Děkuji za odvedenou práci všem 

zúčastněným pracovníkům z obce i školky a školy. Sice nás čeká další náročné období, ale stojí za to ho pro 

děti zvládnout.  

Petra Harazímová, Jana Hoblerová a Petr Lukáš 

 

OD 1. ZÁŘÍ 2022 TEDY PLATÍ: 

• MŠ v budově základní školy, vstup hlavním vchodem, provoz od 06:00 do 16:00 

• ZŠ v budově základní školy, vstup hlavním vchodem, vstup od 07:30, výuka dle rozvrhu hodin 

• ŠD v budově základní školy, vstup vchodem pro ŠD, provoz od 06:00 do 16:00 

• ŠJ ZŠ vaří pro školu, školku i cizí strávníky, sledujte rozpis výdeje stravy na školním webu 

http://www.zsloucnand.cz/

