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Ve vysokomýtských školách bude v letních měsících panovat čilý stavební ruch. „Letos máme
připraveno několik oprav a investic do našich školních zařízení. V současné době běží výběrové
řízení na opravu sociálního zařízení na prvním a druhém stupni Základní školy Javornického.
Běží také výběrové řízení na půdní vestavbu v základní umělecké škole a připravuje se i oprava
elektroinstalace v Mateřské škole Slunečná. Také se budeme zabývat elektroinstalací na
druhém stupni Základní školy Jiráskova,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Nejvýznamnější investicí v oblasti školství bude přestavba podkroví v základní umělecké škole.
Vyřeší havarijní stav krytiny a dřevěných konstrukcí krovu na dolní budově školy a rozšíří se
prostory školy. V nové vestavbě vzniknou dvě učebny a multifunkční sál se zázemím pro
dramatický obor. Se zahájením stavebních prací se počítá letos v červnu. Začne se výměnou
krovu a střechy a přes zimu se bude pracovat v interiéru. Kompletně by vše mělo být
dokončeno v březnu 2022.

Další důležitou stavební akcí je rekonstrukce všech sociálních zařízení ve školních budovách
Základní školy Javornického. Na prvním stupni se oprava týká sociálních zařízení na třech
podlažích, na druhém stupni na čtyřech. Předpokládá se, že stavební úpravy začnou v květnu a
během letních prázdnin budou dokončeny.
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V Mateřské škole Slunečná se bude letos pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace, tentokrát v
největším pavilonu. Provedena bude také oprava kanalizace a připojení všech pavilonů na
veřejnou kanalizaci. Město plánuje postupně opravit elektroinstalaci na druhém stupni Základní
školy Jiráskova. Letos se provede výměna hlavních rozvaděčů a během prázdnin by se měla
stihnout také oprava elektroinstalace v přízemí. Další podlaží přijde na řadu v příštím roce.

Kromě stavebních akcí ve školních budovách se město připravuje také na opravu sportoviště u
prvního stupně Základní školy Jiráskova, které si po 17 letech užívání obnovu zaslouží.
Stavební činnost nenaruší provoz škol. „Stavební úpravy v základní umělecké škole, v Mateřské
škole Slunečná i v základních školách jsou naplánovány tak, že mohou probíhat bez ohledu na
vyučování. Velká část oprav se připravuje především na prázdninové období, ale mohou začít i
dřív, protože neohrozí provoz škol,“ řekl místostarosta.
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