Základní škola Liptál
Telefon 571438103,571438135 zsliptal@iol.cz

Vážení rodiče,
většina z Vás se jistě seznámila s tiskovým prohlášením, které bylo vydáno obcí Liptál
k situaci v budově základní školy.
Obracím se na Vás v této mimořádné situaci, kterou není v silách pedagogického sboru a
zaměstnanců školy bez Vaší pomoci zvládnout. Uvedená situace vznikla při rekonstrukci
školy konkrétně při odstraňování tzv. boletických panelů. Opakovaně jsem byla ujištěna
pracovníky KHS, že přítomnost zdraví nebezpečných azbestových vláken nebyla
prokázána a koncentrace vláken v ovzduší není životu nebezpečné. Opatření navržená
hygieniky jsou jenom doporučením, co by škola či její zřizovatel v této situace měli učinit.
Přesto jsem se se zástupci obce Liptál jednomyslně a okamžitě shodla na tom, že všechna
opatření budeme bez výhrad a do důsledku respektovat.
V rámci bezodkladného řešení stávající situace jsem rozhodla:
1.Učebnový pavilon ZŠ Liptál je od středy 29.2. 2012 od 18.00 hodin uzavřen.. Děti si při
odchodu ze školy vezmou své osobní věci /přezůvky, obuv i oděv do tělocviku/ a sáčky
s potřebami, které mají u lavic. Doporučuji přeprání oděvů a otření pevných částí pomůcek.
2.Od čtvrtku 1.3. do středy 7.3. 2012 uděluji z výše uvedených důvodů 5 dnů ředitelského
volna. Pro rodiny, které nemohou zajistit náhradní péči o své děti, připravíme náhradní
program. Tyto děti budou pobývat ve vyhrazeném prostoru místní mateřské školy.Scházet se
budou přímo v budově školky po dobu ředitelského volna od 7.30. Děti musí mít s sebou
svačinky na celý den. Prosíme rodiče, aby této služby využívali v nejvyšší nouzi, neboť
prostory, ve kterých se děti budou pohybovat, nejsou k tomuto pobytu vybaveny. Přihlásit své
děti k tomuto náhradnímu programu můžete telefonicky na číslo 603820817 nebo mailem na
adresu: zsliptal@iol.cz.
3..Vyučování v náhradních prostorách začne ve čtvrtek 8.3.2012 v obvyklou dobu. Vstupovat
budou vchodem od tělocvičny a následně jim budou přiděleny místnosti v dílenském pavilonu
školy, v budově MŠ a na obecním úřadě v Liptále. Od tohoto dne až do návratu do původních
kmenových tříd se budou vyučovat pouze v těchto přidělených místnostech. Stravování bude
zajištěno ve školní jídelně. Výuka bude probíhat ve zkráceném režimu, děti 1. – 5. třídy budou
končit každý den v 11.15 hodin, u dětí vyšších tříd bude vyučování končit ve 12.20 hodin.
4. Děti přihlášené do školní družiny mohou po skončení vyučování pobývat v prostoru
určeném pro školní družinu. Provoz družiny nebude omezen časově, ale prostory k tomu
určené budou postrádat všechno původní vybavení. Prosíme Vás proto, aby ty děti, o které
může být jinak postaráno, mohly odejít domů po skončení výuky. Osobní mobil
Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny ve středu 29.2. Sdělte prosím vychovatelce, zda bude
Vaše dítě v docházce do ŠD pokračovat. V případě potřeby je možné využít i výše uvedených
kontaktů.
5. Dohlédněte prosím na to, aby děti s sebou nosily veškeré učebnice a sešity i další pomůcky,
neboť jen tak můžeme zajistit vhodnou výuku. Původní učebny budou uvedeny znovu do

provozu až po následném měření, které prokáže, že ovzduší je bez závad. Sledujte prosím
webové stránky školy a hlášení místního rozhlasu, kde Vás budeme dále informovat.
6. V pondělí dne 5.3. 2012 v 17.00 se bude konat mimořádná schůze zastupitelstva obce
Liptál, kde Vám můžeme odpovědět Vaše případné dotazy.
Děkuji za pochopení a vstřícnost.

Věra Halová

