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Škola pro nevidomé a slabozraké nemá
vyhovující zázemí, hygiena hrozí zavřením
10. února 2010, 21:33, Stanislava Marešová
Olomouc/Litovel - Již léta je
znám neutěšený stav základní
školy pro zrakově postižené
žáky v Litovli. Úředníci
hygienické stanice již
opakovaně udělili vyjímku,
tentokráte již poslední, a to
do konce roku 2010. Krajští
úředníci a ředitel ZŠ prof. Vejdovského v Litovli
tedy znova neodkladně řeší, kam přesunou
základní školu, která je dnes v nevyhovující
budově, hrozící uzavřením pro nedodržení
hygienických podmínek.
Olomoucký kraj bude v únoru jednat s Evropskou investiční bankou o možnosti čerpat peníze z jejího
dlouhodobého úvěru na výstavbu vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Olomouci. Potřebuje tam přesídlit
slabozraké a nevidomé děti, které jsou už řadu let v nevyhovujících podmínkách v ZŠ profesora Vejdovského v
Litovli. Na nové centrum přitom kraj potřebuje přes 200 milionů korun.
O potřebě postavit slabozrakým a nevidomým dětem novou školu se hovoří již zhruba deset let. Dosud jediná
specializovaná škola se nachází od roku 1954 v Litovli, kde nyní sídlí v objektu naposledy opravovaném v 70.
letech. "Máme zde naprosto nevyhovující podmínky, není místo pro zázemí učitelů, nemáme
kabinety na pomůcky. Žáci i pracovníci využívají nedostačující sociální zařízení, na které nám
hygiena udělila výjimku pouze do konce roku 2010," říká ředitel školy Jiří Müller.

Původní budova školy před přestavbou v 70.letech min.století. Foto archiv školy prof.Vejdovského.
Plánů, kam přesunout školu prof. Vejdovského, bylo během let několik, mezi prvními plány bylo i využití dnes
prázdné budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci-Hejčíně. Budovu opustili studenti poté, co se přestěhovali do
nově postavené na Envelopě v blízkosti Pedagogické fakulty. Kraj by tak navázal na projekt starý již více jak
deset let, kdy poprvé zveřejnil myšlenku sjednotit organizaci poskytující vzdělání pro slabozraké a nevidomé
spolu s Tyflocentrem Olomouc pod jeden objekt.

Projekt nové školy v Olomouci.
Další možností pak bylo postavit zbrusu novou budovu školy i ubytovacích zařízení tzv. na zelené louce, a to
také na Hejčíně. Obě varianty jsou však finančně nákladné a kraj na ně nyní nemá ve svém rozpočtu vyčleněny
potřebné hotovosti, musí tedy jednat o půjčce nebo dotacích z EU.

Po řadě jednání jsme se vrátili k původní verzi, která počítá se stavbou na zelené louce v Olomouci - Hejčíně.
"Máme hotový projekt, stavební povolení se již dvakrát prodlužovalo. Pokud budeme moci využít
dlouhodobého úvěru EIB, v letošním roce bychom se chtěli pustit do stavby," říká Pavel Sekanina,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a dodává, že zároveň nelze čerpat z žádných dotací, nejsou totiž nyní
vypsány žádné dotační tituly, ze kterých by šlo peníze získat.

Pokud vyjde záměr s dlouhodobým úvěrem od banky, již brzy by se na Hejčíně začaly stavět nové komplexy
budov. V projektu je totiž počítáno se speciální školou, jídelnou, rehabilitačním centrem či tělocvičnou. V rámci
školy by pak nemělo chybět nutné předškolní zařízení, speciální pedagogické centrum, odborné učebny,
hudební sál a jiné speciální učebny pro žáky základní školy.

Objekty by měly být rozmístěny do jednoho komplexu s centrální vodní plochou uprostřed, okolo by pak byly
doplněny herními prvky a klidovou zónou. Kapacita by podle průběžného propočtu činila až 102 míst, mnohé
děti budou v objektu i ubytovány na internátě, tak jak je tomu dosud v Litovli.
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