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V Kokorách dne 25.8.2020 

 

 

Vážení rodiče, 

 

Letošní rok je ve znamení velkých staveb. Pro Vás, jako rodiče dětí školou povinných, je 

nejpodstatnější projekt „Rekonstrukce Základní školy“. Tak se jmenuje i projekt, na který 

jsme žádali o dotaci na Ministerstvu financí. Projekt byl dle rozpočtu v hodnotě 20 miliónů 

korun a výše dotačního příspěvku mohla být až do výše 90 % z uznatelných nákladů. 

 

Vysoutěžená cena  17,5 mil. Kč 

Výše dotace   13,5 mil. Kč, tj. v maximální výši 90 % z uznatelných nákladů 

Peníze z vlastních zdrojů 4 mil. Kč 

Vítěz veřejné zakázky  LANEX Olomouc s.r.o. 

 

Ač jsme toho chtěli co nejvíce udělat přes prázdniny, v důsledku délky správních lhůt při 

zadávání veřejné zakázky jsme mohli začít nejdříve na začátku srpna. 

 

Začátek stavebních prací 10.8.2020 

Konec stavebních prací 30.11.2020 

 

V rámci rekonstrukce se provádějí tyto opravy: 

• Oprava vstupního schodiště v havarijním stavu 

• Oprava vstupu a zádveří, aby nebyly vchodové dveře v kolizi 

• Výměna oken od silnice a ze strany od potoka 

• Zateplení budovy ze všech stran s replikou rondokubistických prvků na fasádě 

• Rekuperace (vzduchotechnika) v jednotlivých třídách 

• Klimatizace počítačové učebny 

• Výměna radiátorů a nová kotelna včetně plynových kotlů 

• Zabudování retenční nádrže pod školní hřiště k zachytávání dešťové vody na zalévání 

 

Bohužel tak rekonstrukce školy bude probíhat po většinu své doby ve školním roce. Chci Vás 

však ujistit, že s technickým dozorem a vedením školy usilovně pracujeme na plánech, jak co 
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nejméně omezit chod školy a eliminovat dopady na žáky školy. Jistý diskomfort to však 

přinese a na to se musíme všichni připravit. Nezbytně nutná omezení je třeba přijmout s 

klidem a rozvahou. Taková příležitost, že vydáme z obecního rozpočtu částku 4 miliony korun 

a opravíme toho tak strašně moc, už se totiž nikdy nemusí opakovat. 

 

Největší změnou pro Vás i Vaše děti bude, že se od začátku školního roku, nejspíše až do 

konce realizace, bude do budovy školy chodit zadními dveřmi z dvorního traktu. Vstup přes 

hlavní schodiště bude již od 1.9.2020, kdy se na Vaše ratolesti všichni ve škole těšíme, 

uzavřen. 

 

Abychom zajistili bezpečnost ve škole, budou od letošního školního roku Vaše děti používat 

pro vstup do školy čip, který dostanou od svých třídních učitelů/učitelek první školní den. 

 

V průběhu rekonstrukce, kdy bude docházet k výměnám oken (za plném provozu školy), 

jsme dohodnuti se stavební firmou, že budou výměny provádět vždy maximálně ve dvou 

třídách najednou a obecní úřad za tímto účelem nabídl Základní škole k využití obecní 

budovy pro zajištění náhradních prostor pro výuku žáků. K dispozici jsou zasedací místnost 

na obecním úřadě nebo třeba klubovna v hasičské zbrojnici. O případných změnách v místě 

výuky právě Vašeho dítěte, budete dostatečně předem informováni vedením školy. 

 

Pevně věřím, že se nám podaří tento obrovský stavební úkol zvládnout včas a zkoordinovat 

tak, aby byl chod výuky v minimální míře omezen jen na nezbytně nutnou dobu. 

 

Předem Vám všem děkuji za pochopení s probíhající rekonstrukcí a toleranci jistého 

diskomfortu, který nám všem však přinese bezpečnější a krásnější školu, která bude 

odpovídat moderním nárokům na energetické úspory. 

 

 

 

         Vaše starostka 

         Ing. Jana Habáňová,v.r. 

 

 

 

 


