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Fotodokumentace opravy chodeb ZŠ Jabloňany 2016  
Příloha závěrečné zprávy čerpání dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2016: 

Oprava podkladních vrstev podlah na chodbách (nové betony, hydro izolace), odstranění dveří 

(lítaček na chodbě). Položení nové dlažby ve všech chodbách, schodech a soc. zařízení  

pro učitele, nová výmalba stěn všech chodeb.  
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Oprava chodby a schodů za hlavním vstupem (včetně nové skladby podlahy a snížení/odbroušení 

původních schodových stupňů pro položení nové dlažby). Doplnění zásuvek a zasekání 

elektroinstalace do zdi z předchozích oprav. 
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Oprava vnitřních schodů včetně odsekání (snížení) původních pískovcových stupňů na jednotlivých 

schodech.  
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Nová povrchová krytina (linoleum) a výmalba v šatně a dovybavení novými šatními poličkami. 

       

Oprava vstupních venkovních schodišť,  

přední hlavní vstup včetně nového základu 

 

      

Videotelefon na vstupní dveře a 

propojení do 2 učeben a na chodbu 

k šatně (pro zvýšení bezpečnosti a 

efektivity při dohledu na příchod 

žáků) 
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Oprava a renovace interiérových kazetových dveří (včetně opravy obložek do tělocvičny, zateplení 

plechových dveří na půdu a některých nových prahů). 
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Realizaci Opravy chodeb ZŠ Jabloňany 2016 (kompletní stavební část a navazující práce) provedla firma:  

Stavby Kopřiva, Boskovice v období letních prázdnin. 
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Napojení umyvadla z kabinetu (kde byl dosud odpad vyveden pouze „přes zeď“ do zahrady – viz 

foto) a z herny na odpadní systém ZŠ (při loňské rekonstrukci byla k tomu již založena příprava), 

zbudování nového umývátka na učitelském WC. 
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Fotodokumentace obnovy nábytku ZŠ Jabloňany 2016  
Příloha závěrečné zprávy čerpání dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2016: 

Do ZŠ Jabloňany byl v průběhu září a října 2016 dodán nový nábytek vyrobený na míru  

dle individuálních potřeb a využití v ZŠ i s ohledem a místní podmínky.  

 

Do ZŠ bylo dodáno  

2 ks Skříň velká s dveřmi 

1 ks Skříň velká polootevřená 

2 ks Skříň otevřená s přihrádkami 

2 ks Skříň polootevřená nízká se zámkem 

2 ks Skříň polootevřená 

1 ks Vestavěná skříň do staveb. výklenku 

1 ks Skříň vysoká plná s regály na přepravky  

1 ks Skříň vysoká plná 

1 ks Skříňka závěsná 

4 ks Šatní poličky s háčky 

5 ks Botník se sedákem 

2 ks  Nástěnky na chodby 

 

Fotografie vpravo skříň s regálem na přepravky,  

na sportovní potřeby, které umožní vysunutí a 

mohou být i s pomůckami odneseny na hřiště atd.  

 

Fotografie dole vlevo, původní vybavení  

ve výklenku a vpravo nová vestavěná skříň. 
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Vlevo původní 

vybavení, vpravo 

nové skříňky  

a v pozadí 

videotelefon ke 

vstupním dveřím. 

 

Fotografie dole: 

nové skříňky  

v učebnách 
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Na pravé straně fotografie  

s novými botníky za vstupními 

dveřmi pro přezutí obuvi. 

Od vnitřních schodů se děti 

pohybují již v přezůvkách  

do „čisté“ šatny, což přispívá 

k čistější podlaze nejen  

na chodbách, ale v celé škole. 

Šatna vybaveny novými háčky 

s odkládacími poličkami. 

 

Fotografie vlevo: Nové skříně 

v kabinetu vedle větší učebny 

včetně závěsné skříně  

nad sportovním vybavením. 


