
31. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 4.6.2018

Přítomni: Mgr. Radka Kokojanová
Hana Hynštová

                                   Judr. Martin Ondroušek
Mgr. Alena Repová
Mgr. Dana Pospíšilová
Mgr. Kateřina Gronichová
Lenka Vašíková
Vlastimil Minařík

Nepřítomni: Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. (omluven)

Pozvaní hosté: Pan ředitel ZŠ a MŠ Kanice Mgr.Ondřej Dostalík, 
                         pan starosta obce Kanice ing.Vladimír Kalivoda
                         pan místostarosta Lukáš Láník
                         pan ing. Radim Vašík

Bod jednání: Vzduchotechnika v přístavbě školy

Na žádost  členky ŠR paní  Lenky Vašíkové byla  předsedkyní  ŠR svolána  mimořádná schůze  z
důvodu objasnění situace zavedení vzduchotechniky v nové přístavbě školy.
Vzduchotechnika bude zavedena na WC, v kotelně a v kuchyni, zatímco do učeben a jídelny se s ní
nepočítá.
Členové ŠR a hosté se sešli, aby si zodpověděli otázky proč vzduchotechniku zavést i do těchto
prostor či ponechat návrh tak jak je a zvážit  klady a zápory obou variant.

Slovo má paní Lenka Vašíková, která předkládá důvody, proč zavést vzduchotechniku i do tříd a
jídelny.  Uvádí,  že  je  jiná situace  než  byla  ve dřívějších letech:  nyní  je  budova zateplená,  jsou
plastová okna a  vybavení tříd je jiné (více plastů a dřevotřískový nábytek s formaldehydy). Ve
třídách je pravděpodobně vyšší koncentrace organických chemických látek, prachu  a CO2. 
Větrat se z bezpečnostních důvodů může jen za přítomnosti dospělé osoby – učitele ve vyučování.  
O přestávkách se musí okna zavírat, o velké přestávce mohou sice jít děti ven před školní halu, ale
pouze při příznivém počasí. Nyní na jaře, kdy jsou venku vyšší teploty, bývá ve třídách příliš teplo.
V  podzimních  a  zimních  měsících  dochází  k  nedostatečnému  vyvětrání,  protože  kvůli  nízké
venkovní teplotě brzy klesne teplota v místnosti, dětem je zima a okna se tedy předčasně zavřou. 
Paní Lenka Vašíková navrhuje, aby ZŠ požádala minimálně o posouzení stávajícího návrhu větrání
učeben odborníkem.

Slovo má pan starosta obce ing.  Vladimír Kalivoda.  Členy ŠR seznamuje s průběhem přípravy
stavby a o tom jak nová přístavba bude vypadat.  2 měsíce běží výběrové řízení  a počítá se se
zahájením v říjnu 2018. O něco dříve mohou začít demoliční práce (u tělocvičny). Provoz školy
nebude omezen. Se zimní přestávkou je reálné, že stavba bude zhotovena do konce června 2019.
Vzduchotechnika  -  nucené  větrání  bude  zavedeno  na  WC,  v  kotelně  a  kuchyni  a  zatímco  v
prostorách učeben a jídelny se s ní nepočítá. Vyhláška nevyžaduje nucené větrání ve třídách a tento
návrh schválila Krajská hygienická stanice. Zavedením vzduchotechniky i do dalších prostor by se
musel udělat dodatek stavebního povolení, znamenalo by to také další pořizovací a následné vyšší
provozní náklady. Vyřízení by způsobilo průtahy, které by mohly narušit provoz školy. 



Slovo má pan ing. Radim Vašík, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, který podrobněji
vysvětluje systém větrání a smysl vzduchotechniky. Uvádí konkrétní průměrná čísla : výměra třídy,
počet žáků  a kolik je potřeba vzduchu na žáka. Každých 11 minut by se měl vyměnit vzduch ve
třídě, jinak začne stoupat koncentrace CO2, prachu a organických chemických látek nad stanovené
limity. Ve stávajících školních třídách s tím nelze příliš moc dělat, ale pokud se staví nová budova,
měla  by tam být  vzduchotechnika  zavedena.  Argumentuje,  že  dodatek  stavebního  povolení  lze
udělat v průběhu stavby a nedošlo by k prodloužení doby stavby. Krajská hygienická stanice sice
odsouhlasila stávají návrh, ale je patrné, že se nezabývala způsobem větrání učeben a projektová
dokumentace pouze popisuje, že učebny budou větrány okny bez dalšího bližšího popisu (jakým
způsobem a jak často). Vyšší finanční náročnost bude kompenzována nižšími provozními náklady
na  vytápění  školy.  Servisní  technik  bude  přijíždět  pro  pravidelnou  kontrolu  ke  stávající
vzduchotechnice a zároveň  by zajistil  i vzduchotechniku ve třídách bez výrazných vícenákladů.

Členové ŠR nejsou kompetentní k tomu, aby hlasovali - rozhodovali o zavedení vzduchotechniky i
do prostoru jídelny a tříd, ale budou hlasovat  o tom, zda-li dát podnět - požadavek zastupitelstvu
obce o znovu projednání této situace a  zda-li nechat odborníkem nechat posoudit situaci ve třídách.

Členové ŠR se vyjádřili takto:
1  člen  ŠR  je  pro,  aby  škola  nechala  posoudit  situaci  ve  třídách  odborníkem  a  dala  podnět
zastupitelstvu obce Kanice k dalšímu projednání.
2 členové ŠR by byli  pro zavedení vzduchotechniky, takže rovněž dát podnět k projednání, ale
vzhledem k tomu,  jaké  by to  znamenalo  komplikace  (  větší  finanční  náročnost,  průtahy,  které
mohou v dalším školním roce ohrozit provoz školy), tak se přiklání ke zbývajícím 5 členům.
5 členů ŠR jsou proti zavedení vzduchotechniky, z důvodů komplikací při vyřizování a z finančních
důvodů. Vzduchotechnika ve třídách je věc navíc a finanční prostředky se mohou použít na jiné
věcí ve škole, které dosluhují. Také vychází z toho, že naše škola je v  prostředí na vesnici téměř v
přírodě a chtějí nadále používat přirozené větrání a při vhodném počasí podporovat pobyt dětí o
přestávkách venku.  

Školská rada se usnesla, že nebude dávat podnět zastupitelstvu obce Kanice k novému projednání o
zavedení vzduchotechniky do jídelny a učeben v nové přístavbě školy.
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