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V Hradci Králové 5. 3. 2021 
 
Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, 
předkládáme Vám základní informace ohledně realizace rekonstrukce naší školy a zejména           
přesunu provozu školy do náhradních prostor.  
Zcela chápeme, že zasazení rekonstrukce a stěhování provozu školy do velmi strastiplného            
a pro Vás zatěžujícího školního roku v distanční výuce je přinejmenším nevhodné.  
Všichni víme, že cesta k rekonstrukci byla velmi složitá a nelze již dělat žádné termínové               
změny či jiné úpravy v navrženém postupu rekonstrukce. Naší jednoznačnou snahou je            
připravit pro Vás nejlepší možné podmínky v zřizovatelem stanovených náhradních          
lokalitách.  
Daný plán rekonstrukce a přesunu školy vzešel z velmi intenzivních jednání se zhotovitelem             
stavby (Matex HK, s.r.o.), odborem školství, odborem majetkovým, investičním a SNHK.           
Navržená varianta je v současné době opravdu nejlepším možným řešením. Zřizovatel           
nedisponuje žádným vhodnějším objektem pro dlouhodobější přesunutí školního provozu. 
Do plánování příprav nám teď vstoupilo mnoho neočekávaných faktorů, které vyplývají ze            
současné či předpokládané situace. Jsme si vědomi, že nikdo v současné době nedokáže             
odhadnout způsob výuky v měsíci květnu. Nicméně se připravujeme na plnou prezenční            
výuku všech tříd s uplatněním protiepidemických opatření na úrovni stupně č. 3 (homogenita             
ročníků, omezení stravování,...). Pevně věříme, že i při přesunu provozu školy Vám            
nabídneme plnohodnotnou prezenční výuku. 
 
 
Popis průběhu rekonstrukce budovy 
 
Cílem rekonstrukce školy je zvýšit celkovou kapacitu učeben, zvýšit maximální kapacitu žáků            
v provozu školy, zrekonstruovat a nově vybavit odborné učebny školy (učebna fyziky,            
chemie, přírodopisu, počítačová učebna), vystavět nový vstupní prostor do budovy školy,           
přizpůsobit budovu školy pro imobilní návštěvníky (výtah v budově), zrekonstruovat          
a vybudovat potřebné zázemí pro personál školy. Rekonstrukcí zároveň škola splní soudobé           
požadavky z hlediska bezpečnostních a protipožárních předpisů. Rekonstrukce je rozdělena          
na úpravu vnitřních a vstupních prostor školy a výstavbu nového pavilonu, který bude přiléhat              
k budově školy na současném dvoře. Celková rekonstrukce je naplánována na delší časový             
horizont z důvodu minimálního omezení skutečného provozu školy. V průběhu školního roku            
2021/2022 stavba nebude znatelným způsobem zasahovat do běžného provozu školy. 
 
Navržený postup rekonstrukce 

1. etapa duben 2021  
Vybudování bočního vchodu do budovy školy ze dvora u družiny (současný kabinet            
fyziky). Provoz školy není omezen, je zamezený vstup na dvůr u družiny. 

2. etapa květen, červen 2021 
Hlavní fáze úpravy vnitřních prostor školy, zbudování základů pro přístavbu na dvoře            
školy. Provoz školy je přesunutý do náhradních prostor. V budově školy bude            
v provozu školní jídelna, školní družiny, kancelář školy a 2 výukové učebny pro            
odpolední výuku. Vstupovat do budovy školy se bude zbudovaným bočním vchodem. 
 
 

3. etapa červenec, srpen 2021 
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Dokončení vnitřních úprav školy. 
V provozu bude kancelář školy v úředních hodinách a školní jídelna ve stanovených             
termínech pro MŠ. 
V závěru této etapy bude do užívání předán nový hlavní vstup do budovy (větší              
vstupní prostor), nová šatna (místo současné družiny), zvětšená učebna v přízemí           
(spojením současné třídy 4. B a sborovny), nová družina se samostatným vstupem            
a šatnou (místo současné učebny FY), nová počítačová učebna (nový LCD panel,           
dokovací stanice a 30 nových NTB), nové půdní prostory (5x kabinet a sborovna). Na              
boční chodbě v přízemí a v prvním patře bude vytvořena předělovací příčka, která             
oddělí školu od prostupů do nového pavilonu. Dané dělení nebude mít vliv na             
využívání ostatních prostor školy (vyjma stávajících kabinetů v 1. patře). 

4. etapa září – březen 2022 
Dokončení přístavby. 
Provoz školy bude bez omezení. V průběhu školního roku dojde, zcela nezávisle na             
provozu školy, k dokončení nového pavilonu. Nový pavilon nebudeme do závěru           
školního roku využívat.  

5. etapa červenec, srpen 2022 
Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor školy  
Kabinety v 1. patře, přesun kabinetu na půdě místo stávajícího archivu, oprava            
stoupaček na sociálních zařízeních, celková instalace všech technologií        
(zabezpečovací a ITI systémy), předání kompletního vybavení odborných učeben. 

 
 
Přesun provozu školy do náhradních prostor   
 
Na naší budově skončíme výuku v pátek 30. 4. 2021. V pondělí 3. 5. 2021 začínáme výuku                 
v náhradních lokalitách. V závěru školního roku plánujeme udělení 5 dnů ředitelského volna            
(konec školního roku 24. 6. 2021). Případné udělení těchto dnů ještě bude konzultováno             
s odborem školství MMHK. 
 
Škola se bude přesouvat do 3 lokalit: 
Centrum andragogiky ve Svobodných Dvorech 
ZŠ Kukleny 
ZŠ Lipky (dnes ZŠ Hučák) 
 

a) Centrum andragogiky ve Svobodných Dvorech: 1. A, 1. B a 3. ročník 
Škola bude mít pronajaté 3 výukové prostory, k dispozici jsou i venkovní plochy.             
Ranní a odpolední družina bude realizována v budově naší školy. Žáci se budou             
scházet přímo u Centra, družinové děti se ráno společně přesunou do místa výuky.             
Na oběd žáci přejdou zpět do školy (následně do školní družiny).  

 
b) ZŠ Kukleny 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 

K dispozici máme celkem 6 učeben, jednu šatnu a jednu sborovnu pro vyučující. Do              
budovy školy budeme vstupovat samostatným vchodem. Druhý ročník bude mít zcela           
samostatné křídlo s vlastní šatnou a sociálním zařízením. Do Kuklen budou jezdit            
celkem 3 autobusy, stravování bude zajištěno v naší školní jídelně (vždy celý ročník             
najednou). Družina bude zabezpečena v budově naší školy. 
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c) ZŠ Hučák 2. stupeň 
Daná historická budova je v původním stavu před plánovanou rekonstrukcí.          
V současné době zde SNHK velmi intenzivně pracuje na úpravě vnitřních prostor.           
Naše škola si do svěřených prostor nainstaluje veškeré nutné vybavení pro výuku            
(tabule, lavice, katedry, projektory,...). 
V přízemí máme k dispozici 6 šatních kójí, jeden kabinet (sklad) a jednu učebnu.              
V prvním patře můžeme užívat jeden kabinet. Ve druhém patře nám je k dispozici             
jedna učebna. Třetí patro budovy je komplet naše. Na patře je velký prostor pro              
“otevřenou” sborovnu a 4 učebny. V budově bude současně probíhat i provoz ZŠ             
Hučák. Dojde k časovému sladění rozvrhů tak, aby měla každá škola jiný začátek             
a konec výuky z důvodu nemísení škol ve vstupním portálu. Obě školy budou            
zachovávat provoz na svých vymezených lokalitách z důvodu nesetkávání žáků škol.           
Dopravu budou zajišťovat 3 autobusy (vždy pro jeden ročník a 8.+9.). V dané lokalitě              
není možné zajistit původně plánované stravování. Z tohoto důvodu se žáci na oběd             
budou přesouvat do naší školy ve třech vlnách (12.35 – 13.30 hod). Na odpolední              
vyučování se naplánují předměty, které lze realizovat v dvouhodinovém bloku          
a v provozuschopných prostorách naší současné školy. Uvažujeme      
o dvouhodinových blocích TV, PČ a volitelných předmětů. Pro odpolední výuku          
budou k dispozici dvě koncové učebny v prvním patře (dále bude chodba            
neprůchodně přepažena). Do uvedených učeben se nainstalují počítače a vybavení          
školní dílny pro uvedené předměty. TV se bude odehrávat na Sokolovně. 

 
Svozová doprava - souhrn: 
3 svozové autobusy do Kuklen a 3 svozové autobusy na Hučák. Do každého autobusu bude               
vždy nastupovat jeden ročník (třídy oddělené v přední a zadní části vozu). Ráno pojedou              
autobusy najednou, odpoledne se budou vracet v dvacetiminutových intervalech z důvodu           
plynulého nástupu žáků do naší školní jídelny. 
 
Změny rozvrhů: 
V současné době pracujeme na sladění rozvrhů jednoltivých tříd v daných lokalitách. Určitě             
se nevyhneme slučování hodin z nutnosti zajištění přesunů vyučujících mezi jednotlivými           
stanovišti. Předměty výchovného charakteru se budeme snažit seskupit do dvouhodinových          
bloků. V případě výuky AJ odborným vyučujícím na prvním stupni budeme muset vytvořit             
v jeden den dvouhodinový blok AJ. Z důvodu přesunu na dopravu umístíme do koncových             
hodin předměty s předpokladem možného zkrácení výuky.  
 
Změny v obsazení vyučujících: 
Jelikož nám budou vyučující pendlovat v průběhu týdne mezi 3 lokalitami, nevyhneme se             
někde, z provozních důvodů, změně vyučujícího na dané období. Daná změna bude pojata             
jako dlouhodobé suplování za původního vyučujícího. Celkové hodnocení z daného          
předmětu žáka bude sestavovat “původní” vyučující předmětu na základě konzultace          
s dlouhodobě suplujícím vyučujícím. Tyto změny se budeme snažit vytvářet zcela minimálně           
a zároveň velmi citlivě s ohledem na věk žáků a charakter předmětu. Samozřejmostí bude              
snaha o zachovávání aprobovanosti výuky, nicméně tyto změny nevylučujeme a z hlediska            
logistiky jsou nevyhnutelné. 
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Další informace: 
Do začátku dubna Vám předložíme další konkrétní informace o výuce v náhradních            
lokalitách. Seznámíme Vás s rozvrhy a časy jednotlivých přejezdů do náhradních lokalit            
a zpět. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím obracejte přímo na kontakty pana             
ředitele. Vždy je lepší si vše kompletně předem vysvětlit a vyvarovat se tak následným              
nedorozuměním či problémům. 
 
V závěru bychom Vás rádi poprosili o Vaši součinnost a spolupráci. Bez Vašeho vstřícného              
přístupu budeme nalézat stále dílčí problémy, které můžeme překonat, ale nicméně plán či             
průběh rekonstrukce nikam neposunou.  
Nastalé období nám přinese ještě mnoho úskalí a dílčích překážek, ale cestu vidíme jako              
reálnou a naším společným přístupem ji určitě překonáme.  
 
Předem Vám moc děkujeme za Váš vstřícný přístup. 
 

tým ZŠ Svobodné Dvory 
 
 

 
 
 

Mgr. Pavel Balda 
ředitel ZŠ 
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