Vážení rodiče,
určitě jste zaznamenali informace o tom, jaké změny v nejbližší době čekají naši školu. Kromě
přístavby odborných učeben dojde také k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Stavba,
pokud se vše podaří zařídit a dojednat bez případných odvolání, by měla začít už v průběhu
dubna - května 2019. S tím budou souviset některé změny.
Prostory školní jídelny a školních družin se budou muset co nejdříve vystěhovat. Školní
družina bude přestěhována do jednotlivých tříd v přízemí hlavní budovy. Školní kuchyně
spolu s jídelnou se přestěhuje do nevyužívaných prostor budovy vlakového nádraží
v Kralupech. V tuto chvíli tam probíhají stavební a gastro práce pod dohledem Krajské
hygienické stanice v Mělníku a zřizovatele, který celou akci ve spolupráci se školou zajišťuje.
Kuchyně i jídelna bude splňovat všechny hygienické podmínky.
Do kuchyně na nádraží se musí přesunout také větší část přístrojů a zařízení ze stávající
kuchyně ve škole. Proto nebude možné v době přesunu (2 týdny) vařit. Přesný termín vám
včas oznámíme. Náhradní obědy nelze zajistit, žáci si budou muset nosit větší svačiny
(projednáno s KHS).
Po dobu rekonstrukce se bude vařit pouze jeden oběd. Pokud nebudete chtít obědy v těchto
prostorech využívat, spojte se, prosím, co nejdříve s vedoucí školní jídelny a domluvte si další
postup.
Přesun žáků do provizorní jídelny: Žáci 1. – 4. tříd, kteří budou chodit na oběd, se budou
přesouvat s vyučujícím. Ti, kteří chodí pouze na oběd, ale nechodí do školní družiny, budou
odcházet z jídelny na nádraží již sami. Družinové děti si odvedou vychovatelky zpět do školy.
Žáci 5. – 9. tříd budou odcházet dle upraveného (předem zveřejněného) rozvrhu samostatně.
V jídelně se nebudou žáci přezouvat. Přesné termíny a podrobnosti vám budou sděleny
ihned, jakmile je budeme znát.
Stavba by měla trvat cca 1 rok.
Děkujeme za pochopení. Odměnou za nepohodlí bude pro vaše děti moderní kuchyně a
jídelna a plně vybavené odborné učebny chemie, fyziky, matematiky a dvě laboratoře. Škola
se také stane bezbariérovou (výtahy).
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