
Vážení rodiče, 

rád bych se  s vámi před začátkem školního roku podělil o několik postřehů a doporučení. 

Stavba nového víceúčelového zařízení pokračuje podle plánu. Přes prázdniny byla stará budova 

tělocvičny zbourána, vyhloubena čtyřmetrová jáma pod úrovní stávajícího hřiště ve vnitrobloku a byly 

zajištěny základy stávající budovy školy. První dny vyučování by měla být položena základní 

podkladová betonová deska.  

Během školního roku 2017/18 budou pokračovat stavební práce na třípodlažní budově, které by měly 

být ukončeny do 30. 6. 2018 a během příštích prázdnin by mělo být celé zařízení předáno k užívání. 

Opraveno a zvětšeno bude také hřiště s umělým povrchem ve vnitrobloku školy.   

Jak stavba ovlivní provoz školy?  

Škole zůstane k využití malá tělocvična, která však nestačí na pokrytí 86 hodin tělocviku týdně. Proto 

jsme upravili rozvrhy tříd tak, že od 3. do 9. ročníku budou mít žáci dvouhodinové bloky výuky tělesné 

výchovy, aby měli dostatek času na přesun do dalších tělocvičen v Žabovřeskách. Využívat budeme 

obě tělocvičny SK Brno-Žabovřesky ve sportovní hale na Rosničce a tělocvičny při ZŠ nám. Svornosti a 

ZŠ J. Babáka. V případě začátku nebo konce výuky v jiných prostorách než v naší škole budou mít 

starší žáci sraz příp. rozchod na těchto místech. Pokud budou hodiny Tv uvnitř v rozvrhu, půjde se 

žáky vždy ze školy i zpět do školy učitel.  

Stavba by již v době školního vyučování neměla být hlukově a prachově náročná. Do prostoru dvora 

mají okna pouze dvě třídy školy, které v případě nutnosti operativně přesuneme.  

Situaci ve škole nám bude komplikovat souběžná rekonstrukce ulice Králova. Podařilo se nám zajistit, 

že od 4.9. bude pro rodiče našich žáků ulice Sirotkova přes ulici Královu průjezdná.  

Po projednání dopravní situace s městskou policií máme pro rodiče, kteří vozí děti do a ze školy tato 

doporučení: 

1. Pokud to alespoň trochu jde, vyložte děti jinde než před školou. Ideální je začátek ulice Sirotkova u 

Mučednické, zastávka trolejbusu Jindřichova nebo ulice Minská. Děti pak dojdou kousek ke škole 

samy.   

2. Pokud je přivést před školu opravdu musíte, pak ráno (mezi 7.30 a 8.00) při příjezdu ke škole 

používejte ze všech směrů výhradně následující trasu - Mučednická - Sirotkova - před školou vyložit 

děti - pokračovat na Jelínkovu a přes Šeránkovu a Burianovo nám. se vrátit na ulici Minskou. Tím, že 

budeme považovat Sirotkovu za jednosměrnou ulici, zjednodušíme průjezd ulicemi Jelínkova a 

Šeránkova, které jsou úzké a dvě auta se zde v protisměru nevyhnou. Pokud toto dodržovat 

nebudete, dojde k ucpání těchto ulic a k dopravnímu kolapsu. 

3. V případě, že chcete jít s dítětem do školy (hlavně u prvňáčků), zaparkujte prosím tak, ať 

nekomplikujete plynulý průjezd vozidel. Vezměte však na vědomí, že volných parkovacích míst bude 

málo. 

4. Při vyzvedávání dětí z družiny v ideálním případě zaparkujte dále od školy a přijďte si pro dítě 

pěšky. Pouze v případě nutnosti využijte možnosti zavolat dostatečně včas před příjezdem 



vychovatelce, ať dítě pošle se připravit a to na vás počká u paní Slimáčkové u vrátnice na Šeránkové 

ulici, kde si je ihned při příjezdu bez čekání vyzvednete. Zde bude pro tento účel v době od 12.00 do 

16.00 hod. pět parkovacích míst. Na odjezd můžete použít spodní část ulice Královy. Berte prosím na 

vědomí, že projíždíte stavbou a jeďte velmi opatrně. Průjezd bude tolerován jak stavaři (OHL), tak 

městskou policií, avšak na vlastní odpovědnost. 

NIKDE se prosím v okolí školy neotáčejte a necouvejte, policie bude prostor kolem školy monitorovat 

a toto nebezpečné chování nebude tolerovat.  

Děkujeme všem rodičům za dodržování těchto pravidel. 

Věříme, že následující obtížný školní rok zvládneme a odměnou nám bude nová budova se dvěma 

velkými tělocvičnami, posilovnou, zázemím v podobě kabinetu, šaten, WC a nářaďoven. Součástí 

nové budovy budou také dvě nové velké učebny, které se rozebráním spojovací stěny můžou 

proměnit na aulu pro 100 posluchačů. Zprovozněním nového víceúčelového zařízení se výrazně zvýší 

komfort výuky tělesné výchovy ve škole, dále budeme moci nabídnout více sportovně orientovaných 

kroužků, ale očekáváme také, že nejen žabovřeští sportovci dostanou mnohem více prostoru v 

odpoledních a večerních hodinách pro sportovní vyžití.  

  


