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PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE
O ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V SOUVISLOSTI S DOPRAVNÍMI OMEZENÍMI V OBCI HRADIŠTKO
Po dobu uzavírky na hlavním tahu zřídí Ropid náhradní autobusovou dopravu, která pravděpodobně nebude
kapacitně a časově zvládat dovézt žáky do školy před 8.00. Dopravní omezení budou mít pravděpodobně i
vliv na osobní dopravu žáků rodiči.
Proto:

•

Dne 3. září 2018 bude zahájeno vyučování v 8.45 hod.!!!

•

Pro žáky 1. - 3. ročníku je na první školní den připravena ranní družina v době od 7.30 do 8.30 hod.,
v 8.30 půjdou žáci do tříd.
Od 4. září 2018 bude 1. vyučovací hodina začínat v 8.25 hod.!!!
Družina bude v provozu do 8.05, příchod žáků do družiny bude omezen do 7.55.
Po dobu uzavírky dojde k částečnému posunu všech vyučovacích hodin zároveň dojde ke zkrácení
některých přestávek. Tzn. celkově bude vyučování končit přibližně o 10 minut déle než nyní!!!
Úpravy rozvrhu se dotknou celkové organizace školy, včetně družiny a kroužků.
Zároveň se nepočítá s organizací mimoškolních akcí, které jsou závislé na dopravě přes Štěchovice.

•
•
•
•
•

ROZVRH HODIN PO DOBU UZAVÍRKY (září - prosinec)
vyuč. hodina
začátek
konec
1. hod
08:25:00
09:10:00
2. hod
09:15:00
10:00:00
3. hod
10:15:00
11:00:00
4. hod
11:10:00
11:55:00
5. hod
12:00:00
12:45:00
6. hod
12:50:00
13:35:00
7. hod
13:40:00
14:25:00
8. hod
14:30:00
15:15:00
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V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI VE STARÉ BUDOVĚ

Po část doby realizace rekonstrukce a nástavby staré budovy, bude celá stará budova uzavřena. Předběžně jde
přibližně o 4 měsíce. Zatím není jasno, zda půjde o podzim či jaro. Mohlo by jít o uzavření od měsíce
února/března. Termín bude upřesněn po výsledcích výběrového řízení.
Po celou dobu realizace bude uzavřena část zahrady, kde bude zázemí stavby a okolí, kde jsou zaparkována
auta. Je nutno brát na vědomí, že tím dojde i k určitém dopravnímu omezení v okolí školy!
Po dobu uzavření staré budovy budou 3 třídy přemístěny do náhradních prostor. Týkat se to bude nejspíše
tříd II. A + II. B a jedné ze zbývajících tříd prvního stupně (pravděpodobně I. A). Počítačová učebna bude na tu
dobu přestěhována do tzv. volné učebny v Pavilonu 16.
Uvažováno je o prostoru v zámku, kde se plánuje úprava pro použití školou. Vše bude záležet na projednání
s dotyčnými úřady (Krajská hygiena a Národní památkový úřad).
Zároveň je se zřizovatelem jednáno o náhradním prostoru pro jídelnu.
Toto opatření by mělo být v řádu měsíců, půjde-li vše hladce. V případě potřeby využije ředitel své
pravomoci a vyhlásí volno ředitele školy (v návaznosti na prázdniny nebo jinak).

V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍMI ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ PERSONÁLU a TŘÍD
Personální změny nejsou plánovány k datu. Zpravidla jsou řešeny podle aktuálních možností a kapacit.
Přidělení třídních učitelů od září 2018 je zatím v tomto stavu:
I. A – v řešení
II. A – v řešení
II. B – JCH (tzn. zůstává)
III. A – PR (tzn. zůstává)
IV. A – TŠ
IV. B – JM (tzn. zůstává)
V. A – JD (tzn. zůstává)
V. B – ZB (tzn. zůstává)
VI. A – DF
VI. B – MF (nová kolegyně)
VII. A – VS (tzn. změna)
VIII. A – PŠ (tzn. zůstává)
IX. A – JK (tzn. zůstává)

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se zároveň nepředpokládá, že by třídám byla dělena výuka
v jiných předmětech, než jak předepisuje vyhláška o základních školách (48/2005 Sb.). V některých třídách
bude asistent pedagoga (zpravidla na základě doporučení poradenského zařízení).

V Hradištku, 26. 6. 2018
…..............................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
ředitel školy
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