Stanovisko vedení školy k článku v Klíči č. 5

/2017

Vedení MČ Praha 11 dne 30.3. 2017 vydalo negativní stanovisko k žádosti o podporu dostavby ZŠ a MŠ Chodov. Tímto svým
rozhodnutím zcela zmařilo naděje na rychlou dostavbu školy. Již skoro 7 let trvá snaha o dokončení díla našich předků dobudovat
školu do důstojné podoby odpovídající 21. století.
Oficiální stanovisko, které ředitel školy k této záležitosti obdržel dne 12. 4. 2017 uvádí, že hlavním důvodem nepodpory žádosti
školy jsou termínové důvody.
V Klíči č. 5 se ve zprávách z Rady MČ Praha 11 dozvídáme, že vedení MČ P-11 zadalo úkol OSM upravit již projednanou a
schválenou projektovou dokumentaci s cílem mít projekt, na který bude možné získat dostatek financí.
V rámci výzvy MHMP č. 23 vychází totiž, že cca 40 % uznatelných nákladů by bylo hrazeno z ESF a zbylá část pak by padla na
bedra Prahy 11.
Výše uvedený nesoulad nechci komentovat. Osobně se domnívám, že vedení MČ nic nebránilo naši žádost podpořit. I na základě
diskuse s odborníky ze stavebnictví, je zřejmé, že realizace této investiční akce nepřekročí 10 měsíců. Tj. kdyby v říjnu 2017 byly
zveřejněny výsledky výzvy a žádosti MČ Praha 11 by bylo vyhověno, mohla stavba začít v listopadu 2017. Do konce září 2018 tak
mohlo být vše hotovo a ještě by zbývaly 3 měsíce na dokončení akce a její kolaudaci. Tedy termínově by dostavba školy byla určitě
zvládnutelná.
K finanční náročnosti mohu sdělit následující informace. V rámci přípravy výzvy MHMP jsme obdrželi 9. 2. 2017 kontrolní rozpočet.
Jeho výše dosahuje 109 870 000 Kč. S ohledem na fakt, že se jedná o projektanty sestavený tabulkový rozpočet, lze celkem
realisticky uvažovat o zhruba třetinovém až čtvrtinovém snížení této částky v rámci veřejné soutěže. Dostáváme se tak na částku
okolo 80 mil. Kč. Uvažujeme-li, že v rámci výzvy č. 23 bylo reálně získatelných 40 % z této částky, tj. 32 mil. Kč. Dostavba školy by
tak zatížila rozpočet MČ Praha 11 cca 48 mil. Kč.
Otázka přepracování projektu je zcela nemístná. Projekt, který prošel všemi schvalovacími řízeními, je vytvořen tak, že splňuje
potřeby, které jsme si definovali v rámci přípravných prací. Jedná se již o druhý projekt, ten první začalo připravovat ještě vedení
Mgr. Mlejnského. V dostavované části nejsou prostory, které by škola efektivně v budoucnu nevyužila. Kapacita školy se sice navýší
jen o 100 žáků, ale přínos dostavby bude pro všechny žáky a zaměstnance školy.
Zcela jsou tak ze strany MČ Praha 11 jako zřizovatele školy opomíjeny podstatné okolnosti:













Škola měla šanci převést provoz z budovy MŠ do jedné školní budovy a snížit tak významně riziko přecházení mezi
školními budovami
Škola měla šanci vyřešit problém s naprosto nedostačujícími a nevyhovujícími šatnovými prostorami školy
Škola měla šanci reagovat na očekávané navýšení hodin povinné TV, neboť menší tělocvičný sál v suterénu řeší tuto
očekávanou změnu v RVP z pohledu ZŠ a MŠ Chodov
Škola měla šanci ukončit vyučování v prostorově nevyhovujících kmenových učebnách a zabezpečit řádné vzdělávání
žáků v kmenových třídách, splňujících požadavky na moderní výuku v 21. století
Škola měla šanci získat dostatečný počet nových prostor na dělené (skupinové) vyučování a na výuku přírodovědných
předmětů v připravované speciální učebně na výuku chemie a fyziky, ale i v učebnách pro jazykové vzdělávání
Škola měla šanci získat nové prostory, v kterých by bylo možné kvalitně realizovat inkluzivní vyučování, což obnáší mj.
prostory určené pro individuální výuku nebo místa vhodná pro účinnou relaxaci handicapovaných žáků
Škola měla šanci zabezpečit prostory pro administrativu školy. Mohlo dojít k odstranění současného stavu, kdy jednu
kancelář sdílí zástupkyně ředitele školy, hospodářka školy a mzdová účetní školy. Ve škole není jediná volná místnost,
kterou by bylo možné využít např. pro činnost kontrolních orgánů.
Škola měla šanci zabezpečit potřebné prostory pro své pedagogické pracovníky. Mohly vzniknout nové kabinety
s potřebným zázemím právě pro ty pedagogické pracovníky školy, kteří dnes v počtu 18 sdílejí prostory společné sborovny
v 1. patře školy.
Rozhodnutí porady vedení MČ Praha 11 zcela ignoruje zjištění ČŠI k nedostatečnému prostorovému zabezpečení činnosti
školy (viz zpráva ČŠI z 02/2017)
Již v minulosti došlo k rozhodnutí o úpravě rozsahu dostavby školy, konkrétně školní kuchyně. Výsledkem tohoto
rozhodnutí z roku 2002 jsou dnes nedostatečné prostorové podmínky zázemí školní kuchyně (skladové prostory, zázemí
pro personál kuchyně, nemožnost výrazného navýšení kapacity varny atd.) Poučme se z minulosti a nedělejme stejné
chyby!
I po této dostavbě nebude škola mít pavilon, resp. místnosti určené jen pro školní družinu. Naleznete na Jižním Městě
takovou školu?





Úprava již schváleného projektu vyvolá další vícenáklady. Projekt a dostavba křídla jsou nastaveny maximálně účelně,
získaly podporu všech dotčených institucí a jakákoliv jejich změna nepřinese posun do provozních podmínek školy. Jedná
se již o druhý projekt, na který MČ Praha 11 vynaložila nemalé finanční prostředky. Tento maximálně odpovídá potřebám
školy. Realizujme jej v této schválené podobě, a to co nejrychleji.
Škola a její zřizovatel – MČ Praha 11- měly nádhernou šanci důstojně oslavit 150. výročí založení školy (říjen 1868–říjen
2018). Za výsledky své práce se rozhodně nemusíme stydět.
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