
DŘEVĚNÝ PAVILON  
ZŠ VLÁRA – „DŘEVÁČEK“



➢ Dřevěný pavilon ZŠ Vlára byl postaven a zprovozněn v  roce 
1968 z  důvodu řešení akutní potřeby navýšení počtu tříd 
základní školy a to jako stavba dočasná. Momentálně slouží 
dětem bez větších oprav „dočasně“ už 51let. 

➢ Jak vypadá dřeváček dnes zvenku a zevnitř?  

➢ V současné době je využíván jako družina, školní klub a 
prostor pro kroužky, které naše škola nabízí dětem zdarma. 
Dřeváčkem denně projde cca 150 dětí. 



První pohled do vnitřních prostor



Každé oddělení je od ponělí do pátku plné dětí.



  
➢ Tuto budovu navštěvuje 151 dětí. Z toho je 120 dětí                    
zapsáno do družiny – to je plný stav. Dalších 31 dětí navštěvuje 
školní klub  a kroužky. Do kroužků se mohou přihlásit všichni 
žáci.

➢ Z dálky se zdá vše v pořádku. Ale zblízka? Ouha!!! 

➢ Využívání dřeváčku ve stávajícím stavu je na hranici 
bezpečnosti a za hranicí kultury lidstva ve 21. století ! 

 



➢ Izolace dřeváčku jsou nekvalitně provedeny nebo již za hranicí životnosti – 
v objektu je vlhkost nejen vidět, ale i cítit ve vzduchu. Dřeváček se 
pozvolna rozpadá.



➢ Díky vlhkosti je zde plíseň, která škodí zdraví dětí.
➢ V havarijním stavu je topení.



➢ Dožitá je také elektroinstalace, u které došlo v letošním roce 
k zahoření.

➢ Při poslední revizi revizní technik konstatoval zhoršení 
izolačního stavu elektrického zařízení a nežádoucí zahřívání 
vodičů. Z toho důvodu musí každá vychovatelka při 
odchodu z dřeváčku dbát na to, aby vždy vypnula hlavní 
jistič v rozvaděči. 



➢WC – pokud navštívíte toalety, jistě se nebudete na toto místo 
chtít vrátit. Zápach je všudypřítomný. A to nejen na toaletách.



➢ Okna – okna se neotevírají, protože by vypadla z rámu a už by je 
nebylo možno zpět zavřít. Energetická náročnost objektu je z  toho 
důvodu a také z  důvodu absence jakéhokoliv zateplení objektu 
drakonická. Hrozí pokuta od Státní energetické inspekce a následné  
okamžité uzavření objektu!



➢Takto si „užíváme“ přechody za nepříznivého počasí i několikrát 
denně.



➢ Spojovací krček – chybí spojení dřeváčku s budovou základní školy, proto 
se děti musí neustále přezouvat a převlékat. Nejprve z budovy 1. stupně 
ZŠ do jídelny, pak z  jídelny do dřeváčku. Kdo nikdy neoblékal a 
nepřezouval 19 prvňáčků, může si to jít zkusit. Rádi předvedeme! Navíc 
neustálé přechody z tepla do zimy vedou ke zbytečnému zvýšení 
nemocnosti dětí! 

➢V  uplynulém období byl připraven projekt na rekonstrukci dřeváčku a 
podána žádost o dotaci. Alokace byla bohužel velmi malá, proto jsme 
neuspěli. Rozpočtové náklady se pohybovaly na úrovni 18 mil. Kč a to 
včetně prezentační a výpočetní techniky, kterou by šlo v první fázi oželet 
a následně na ni hledat jiný dotační zdroj. Byl vyprojektován také 
spojovací krček mezi dřeváčkem a hlavní budovou. Hezký, funkční, 
potřebný.  

➢Přesná cena celé stavby? Dokud ji nevysoutěžíme, tak ji nebudeme znát. 
Dohady, že to bude výrazně dražší jsou v současné době čirou spekulací. 



Jak by měl vypadat spojovací krček?



➢ Proč to bez dřeváčku nejde?  

V  hlavní budově družinu a školní klub zřídit nelze, ani kdybychom šli proti 
proudu modernizace školní výuky a nelogicky omezili specializované učebny.  

Provoz družiny je se školním vyučováním neslučitelný minimálně z  hlediska 
hluku, který provoz vytváří. Nelze v  jedné budově současně vyučovat a 
provozovat družinu. Hluk by jednoznačně rušil výuku. Kdo nevěří, tomu rádi 
umožníme, aby se na místě přesvědčil.  

Z tohoto důvodu není možno uvažovat ani o jakékoliv půdní vestavbě, která by 
navíc ani nebyla levnější, než nový dřeváček.  

Investovat čas a finance do studií jakékoliv univerzity v  této věci je 
zbytečnou ztrátou obojího.



➢Co navrhujeme?  

Naprosto jednoznačně je nejlepším řešením rekonstrukce dřeváčku podle 
připraveného projektu. Jak na to? 
a) financování – z rozpočtu města Slavičín.  

Část finančních prostředků vyčlenit přímo z  rozpočtu 2020 s možným 
doplatkem v roce 2021, část krýt komerčním úvěrem. Cena úvěrových zdrojů 
se bude jen zvyšovat. Čím později začneme, tím to bude dražší.  

Mantru „nebudeme zadlužovat město“ odmítáme. Bez rozumné úvěrové 
politiky města bychom v  uplynulých letech nemohli realizovat řadu velkých 
projektů, ať již cyklostezek, zateplování veřejných objektů, centrální kotelny 
s  kogeneračními jednotkami vč. rekonstrukce rozvodů tepla na sídlištích, 
revitalizace centra města nebo obou sídlišť atd.



b) Časový harmonogram 

1) zajištění úvěrového příslibu, schválení zastupitelstvem – 02/2020 

2) výběrové řízení na dodavatele – 01-03/2020 

3)  realizace stavby – 04-12/2020

Srdečně zveme všechny na prohlídku dřeváčku. V této věci pošleme pozvánku 
mailem všem členům zastupitelstva města.



➢Co říci závěrem? 

Nechceme stavět žádné pomníky ani výkladní skříně. Nechceme pořádat 
petiční akce rodičů na podporu řešení problému. 

Na zastupitelstvo města apelujeme výhradně z  důvodu upozornění na 
kritický stav dřeváčku a přinášíme návrh řešení. Zda bude přijato v námi 
předložené podobě či podobě jiné, to záleží výhradně na zastupitelstvu 
města. Ale prosíme – konečně rozhodněme!Nehledáme slávu ani nehodláme využívat placené PR manažery k  prosazení 
zájmů našich dětí. Naším návrhem se nedá získat potlesk davů. Dá se jím ale 
zajistit důstojné místo pro vzdělávání našich dětí v bezpečných a hygienických 
podmínkách. Je to snad málo?



DĚKUJI ZA POZORNOST!


