Stavební práce na ZŠ J. Vohradského
V současné době se dokončuje realizace změny způsobu vytápění naší školy. Cílem je zejména úspora
nákladů, ale i lepší možnost regulace vytápění. Tyto aktivity jsou součástí projektu našeho zřizovatele
na úsporu energií.
Na budově tzv „malé“ školy došlo k modernizaci plynových kotlů a ke změně topných větví. Nebude
již nutné např. kvůli vytápění družiny topit v celé budově. Tato výměna proběhla bez problémů a jen
s menším zpožděním.
V hlavní budově byla vybudována plynová kotelna. V průběhu listopadu dojde k jejímu zprovoznění.
Zatím je škola stále vytápěna z městské kotelny.
Problém nastal v budově jídelny. Zde bylo zrušeno původní vytápění a při budování plynové přípojky
došlo k neplánovaným průtahům. Naštěstí nám přálo počasí a začátek školního roku byl neobvykle
teplý. Když došlo k ochlazení, byly v budově jídelny naistalovány přímotopy. Vytápěly kuchyň, jídelnu
a oddělení šk. družiny v přízemí. Bohužel, tak jak klesala venkovní teplota, tak již toto přitápění
nebylo dostatečné. Proto od konce října byla ranní družina provizorně přestěhována do školního
klubu (v podkroví hlavní budovy) a odpolední družina do budovy v Žižkově ulici. Zde budou využity
k činnosti družiny kmenové třídy, tělocvična a další prostory.
Dále se mění způsob vytápění v tělocvičně, topné panely budou instalovány na stropě. V souvislosti
s tím bude zrekonstruovaný celý strop včetně osvětlení. Práce na tělocvičně se výrazně zpozdily.
Důvodem byl požadavek statika na vyztužení konstrukce stropu, aby na ni mohly být zavěšeny topné
panely. Zajištění bezpečnosti uživatelů tělocvičny je však důležitější než striktní dodržení termínů.
Žáci k výuce tělesné výchovy využívali vzhledem k pěknému počasí zejména venkovní prostory. Ale
v případě ochlazení mají k výuce připravené prostory v aule, jedné třídě a v tělocvičně na malé škole.
Po dokončení stavebních prací bude nutné ještě tělocvičnu důkladně uklidit a zbavit prachu, teprve
poté ji bude možné zprovoznit.
Všichni věříme, že stavební práce budou dokončeny co nejdříve. Pracovníci školy i zástupci zřizovatele
poskytují stavební firmě maximální součinnost tak, aby z naší strany nedošlo k žádným průtahům.
Doufáme, že nám nový způsob vytápění zajistí tepelný komfort i předpokládanou úsporu finančních
prostředků.
Informace o zahájení pronájmu tělocvičny budou uvedeny na webových stránkách školy v sekci Pro
veřejnost.
Děkuji všem žákům, jejich rodičům i zájemcům o pronájem tělocvičny za trpělivost.
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