Sta r á me s e o s vé š ko l y
Město Havířov je zřizovatelem 18 základních škol a 26 mateřských školek. S tím
ovšem souvisí mnoho povinností a mimo jiné i to, že je nutno se starat o provoz a chod
těchto zařízení. Budovy je nutno neustále udržovat v provozuschopném stavu, dbát na
požadavky vyvíjejících se a stále se měnících zákonů a samozřejmě poskytovat svým
učitelům a žákům důstojné a příjemné prostředí pro vzdělávací činnost.
Zákony stanoví, že do roku 2007 je potřeba, aby školní jídelny byly v souladu
s přísnými hygienickými normami, město se tímto úkolem vyrovnalo
a o prázdninových měsících dokončí poslední dvě velké jídelny, a to na ZŠ Generála
Svobody a ZŠ 1.máje a jednu malou na MŠ Občanská v celkové hodnotě cca 18 mil
Kč. Ke vzdělání však patří i zdravý přístup k životu, dostatek pohybu a podmínky ke
sportování a cvičení. Každoročně je u škol rekonstruováno aspoň jedno školní hřiště,
a tak děti ze ZŠ Nezvalova se mohou těšit, že zahájí nový školní rok (2006/2007) na
svém zbrusu novém hřišti za cca 5,5 mil Kč. Postupně se dávají do pořádku sociální
zařízení, jak na základních školách, tak i na školách mateřských, letos celkem na
9 objektech. Za poslední dva roky roste počet dětí v mateřských školách, což město
velmi pozitivně hodnotí. vzhledem k tomu, že v Životicích vyrostla nová čtvrť
rodinných domků a vzrostl tlak na umístění dětí do škol v této oblasti, přistoupilo se
k rozšíření prostor mateřské školy U Křížů. V budově se nadstavuje prostor terasy
a tím se zvětší kapacita mateřské školy. Taky se rozšiřuje prostor ZŠ na ul. Zelené
a rekonstruuje se školnický byt pro vznik další třídy školy, která má jen 1. stupeň a žáci
tam doposud byli spojováni do 2 tříd. Od nového školního roku, kdy narostl počet dětí
po zápise, tak bude mít škola o další třídu více.
Významnou akcí je i úprava ZŠ Selská, což je škola s polským vyučovacím
jazykem, pro potřeby mateřské školy, která je její součástí. Děti z této mateřské školy
sídlily 1 rok v provizorních prostorách MŠ Přímá, protože střecha jejich objektu na
ul. Selská byla silně prožrána dřevomorkou, a tak je město z bezpečnostních důvodů
přesídlilo. Děti se vrátí do nově zrekonstruovaných prostor a budou tak pod jednou
střechou s dětmi ze základní školy.
Podle zákona o energiích bylo nutno přistoupit na instalaci termoventilů, náročná
akce se rozložila do dvou let a v tomto roce se instalují tato zařízení pro šetření energií
celkem na 17 školských objektech. Zbytek se dokončí v příštím roce. K základním
principům při údržbě a rekonstrukci objektů města patří nutnost šetření energií, z toho
mimo jiné vyplývá postupné zateplování střech, výměny oken, zateplení fasád. Je to
záležitost nesmírně finančně náročná, a tak se postupně každým rokem zvládá jen něco.
Letos se tyto rekonstrukce týkají celkem šesti objektů. Samozřejmě hlavním obdobím
všech rekonstrukcí a úprav je doba letních prázdnin, a tak s nástupem nového školního
roku mnohé děti a jejich učitelé usednou do opravených škol za celkovou částku
cca 70 mil. Kč.

