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Tisková zpráva 
Základní škola U Školy dostane nové podlahy  

a zdravé osvětlení 
 

Letní prázdniny jsou obdobím, kdy se město Liberec pouští do rozsáhlejších oprav svých 

mateřských a základních škol. Kvalitní projektová příprava, transparentní výběrové řízení a pečlivý 

dozor staveb přinese již v tomto roce mnoho zajímavých realizací. Například na nové, moderní a 

zdravé osvětlení a na rekonstrukci podlah v učebnách a v družině se mohou od nového školního 

roku těšit žáci a učitelé na Základní škole U Školy v ulici 28. října.  

Liberečtí radní schválili vítěze výběrového řízení zakázky podlah, a to libereckou společnost Tomáše 

Mědílka, která pro městské školy pracuje již mnoho let. Společnost předložila nejnižší nabídkovou 

cenu 415 634 korun bez DPH a ušetřila městu nezanedbatelných 200 tisíc korun oproti původně 

projektované ceně. Komise posuzovala a hodnotila nabídky osmi uchazečů. Zakázka byla vyvěšena na 

městském portálu E-ZAK a na veřejném portále. 

„Základní škola U Školy má to štěstí, že se do jejich oprav investuje více než v minulosti. Díky 

vynikajícímu přístupu ředitele školy jsme ji vybrali jako pilotní školu výměny starého osvětlení. Nové 

LED osvětlení nejenže splní přísnou normu osvitu pracoviště dítěte, je také výrazně ekonomičtější a 

investice se do čtyř let vrátí. Potom už budeme jen spořit. Zároveň opravíme stoleté parkety a 

vymalujeme. Žáci se v září vrátí do kompletně nového,“ řekl ekonomický náměstek primátorky Jiří 

Šolc.  

Do konce srpna bude ve třech učebnách provedena kompletní výměna parketových podlah a 

v dalších třech učebnách renovace parket (přebroušení, lakování). Ve dvou místnostech oddělení 

družiny proběhne výměna stávajícího linolea na nově instalované OSB desky.  

Na městském portálu https://zakazky.liberec.cz/ transparentně běží další „školní“ zakázky. 
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Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

odbor Kancelář primátorky 
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