Věc: zápis z jednání Školské rady Základní školy, J. A. Komenského 474, Most, p.o.
V souladu se Zákonem č. 561Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 2. dubna 2013 ve školní jídelně od
16:00 hodin schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 17:15 hodin. Schůzi svolal Ing.
Jiřička, předseda Školské rady na podnět několika rodičů.
Seznam přítomných: Ing. J. Jiřička – předseda, p. R. Antoš, p. Fabiánová, p. Veselý, I.
Žilková, Mgr. J. Hasil,
Přizváni: Mgr. D. Šolarová, Mgr. L. Svobodová
Na program jednání bylo zařazeno:
Plánu velké údržby – změny
Ing. Jiřička požádal ředitelku školy Mgr. D. Šolarovou o vysvětlení situace.
Ing. Jiřička zaslechl, že peníze určené na výměnu oken budou použity na havarijní
opravu střechu, do které zatéká.
Dále tlumočil argumentaci rodičů, že ve škole je zima, že teploty při vytápění v období
kolem nuly jsou nedostatečné, že se rodiče obávají o zdravotní stav svých dětí.
Vyžádal si podklady od ředitelky školy.
Rodiče žádají Školskou radu, aby ve věci tepelné pohody ve škole pomohla.
R. Antoš se nabídl, že zprostředkuje jednání na úrovni vedení Města Mostu a věc začne
řešit na odboru školství a investic.
Předběžně byla stanovena delegace Školské rady, která bude mít mandát jednat
s vedením Města Mostu. – k odpovědnosti se přihlásili Ing. Jiřička a R. Antoš.
Ředitelka školy předložila písemné argumenty pro výměnu oken:
Největší problémy nastávají v období, kde se venkovní teplota pohybuje kolem 0 stupňů. To
bývá ve škole největší zima. V kabinetech a rohových místnostech teplota klesá až na 15
stupňů někdy i méně. V letošním zimním období se na vedení školy obracelo více rodičů
ohledně zimy ve škole a rovněž žáci a učitelé si stěžovali na zimu na pracovišti.
O tomto problému pravidelně informujeme Ing. Petra Mareše, energetika odboru městského
majetku statutárního města Most. Ten navrhuje výměnu oken a zateplení budovy. Krátkodobě
vždy zajistí vyšší teplotu dodávané vody.
V loňském roce byla odborem investic a komunálního hospodářství statutárního města Most
naplánována další etapa výměny oken ve škole ve výši 300 000,- Kč, která nebyla realizována.

V plánu na rok 2013 je výměna oken ve škole ve výši 800 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že
střecha nad školní kuchyní je v havarijním stavu a do kuchyně silně zatéká, bylo navrženo, že
výměna oken se odloží a upřednostní se oprava střechy.

To, že je ve třídách, v jídelně a především v kabinetech zima, je způsobeno několika faktory:
1. Škola je situována na jihozápadní stranu, není ničím chráněná a západní vítr se zde
projevuje velmi silně.
2. Škola má původní okna (z roku 1985), která již netěsní a mnohá jsou i šrouby zajištěná,
aby držela zavřená. Problém se netýká pavilonu U1.1, školní jídelny a hygienických
zařízení v pavilonu U2.2, kde jsou již okna nová a je zde patrná tepelná pohoda oproti
ostatním místům v budově.
3. Ve škole je nastavena regulace vytápění. Topíme od 5,00 hodin do 16,00 hodin. O
víkendech je nastaven útlum vytápění.
4. Okolní panelové domy jsou již zateplené, a proto v posledních letech jsou podmínky
vytápění ve výměníku nastaveny vzhledem k zatepleným domům, kde se snížila
potřeba vytápění.
5. Problém je zřejmě i v časovém režimu vytápění sídliště, který nekoresponduje
s potřebou školy. Nejteplejší voda proudí do systému brzo ráno a odpoledne. Přes den,
kdy je ve škole největší provoz je pro sídliště nastaven útlumový režim a proto do
školy proudí méně teplá voda. Tuto situaci můžeme ovlivnit tím, že posuneme začátek
vytápění nejméně o dvě hodiny a regulaci přenastavíme na vyšší než doporučovanou
teplotu. Toto opatření by ovšem přineslo nadměrnou spotřebu tepla a tím i finančních
prostředků za tepelnou energii.

Zapsal: Ing. J. Jiřička

