Vážení rodiče žáků ZŠ Tyršova,
děkuji za vyslovení názoru a mile rád odpovím.
Mohu Vás ujistit, že Město Nymburk jako zřizovatel se situací kolem rekonstrukce školní jídelny
Hlahol zabývá velmi intenzivně. Jedná se o logisticky nejnáročnější akci za poslední léta. Je nutné
zajistit stravování pro 1250 dětí po celý školní rok 2017/18 a současně nalézt útočiště pro 90 dětí,
které měly v I. patře kmenové učebny. A to nebylo skutečně jednoduché, bez součinnosti všech tří
škol, odboru Školství, kultury a památkové péče na Městském úřadě a Rady města by to nebylo ani
možné. Nakonec se vše podařilo zajistit, děti se budou mít kde se učit, kde se stravovat a tudíž 3.7.
může být předáno staveniště.
Mysleli jsme samozřejmě i na rodiče těch dětí, kteří by měli problém s umístěním svých dětí v
posledním školním týdnu. Domluvili jsme s Domovem Dětí a mládeže vypsaní dvou turnusů
příměstských táborů po 20 dětech. Angličtina je již plná a Výlety vykazují ještě tři volná místa. Více:
http://www.ddm-nymburk.cz/tabory/primestsky-tabor-vylety-cerven-2017.aspx. Je tedy možné ještě
děti přihlásit! Rada města dokonce platí 1/3 ceny, uvolnila totiž ze svého rozpočtu 500 Kč na jedno
dítě!
Co se týká informovanosti rodičů, tak mám potvrzeno, že na rodičovských schůzkách dne 20. dubna
byli všichni zástupci z jednotlivých tříd dostatečně informováni, že prázdniny začnou o týden dříve.
Nikdo z rodičů s tím neměl problém. Všichni si uvědomovali potřebnost rekonstrukce nevyhovujících
prostor školní jídelny v Hlaholu a byli též srozuměni s tím, že logisticky na týden zajistit náhradní
jídelnu není možné.
A proč je konec školního roku stanoven na 23. června a staveniště bude předáno "až" 3. července? Z
jasného důvodu, během jednoho týdne musí ZŠ Komenského kompletně vyklidit celý objekt Hlaholu
od sklepa až po střechu. Stihnout to za jeden týden bude obdivuhodné. Závěrem konstatuji, že město
je přesvědčeno, že ředitelské volno je zcela opodstatněné a stalo se tak po zvážení všech aspektů.
V úctě
Pavel Fojtík

