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Nedostatečná kapacita ZŠ ve školním roce 2014/2015

Stav:
Dynamický nárůst počtu dětí do MŠ a žáků do ZŠ.
MŠ - udělená výjimka z počtu 60 dětí (budova 2 x 18, Růžovka 24 dětí) na 66 dětí do konce
šk. roku 2013/2014
ZŠ - šk. rok 2011/2012
63 žáků
šk. rok 2012/2013
73 žáků
šk. rok 2013/2014
87 žáků (nutnost rozdělení 1. dvojtřídky na 2 třídy = 4 třídy)
šk. rok 2014/2015
95 žáků (nutnost rozdělení 2. dvojtřídky na 2 třídy = 5 tříd)
Řešení:
1. rekonstrukce půdy hlavní budovy ZŠ na dvě třídy
1.1. nutnost statického posouzení
1.2. složité technické řešení – schodiště
1.3. cena ?
1.4. čas (administrativa + realizace)
2. stavba nové MŠ modulárním systémem
2.1. jednoduchost
2.2. rychlost
2.3. časová nenáročnost (administrativa + realizace)
2.4. řešení modulární přístavby do budoucna, směrujícím k úplnému vymístění MŠ
z budovy ZŠ
Stavba nové MŠ modulárním systémem
Financování:
 stavba v majetku obce
 pronájem
Varianty stavby modulární MŠ:
1. 1 oddělení (24 dětí) – přesun jednoho oddělení z Růžovky + rozšíření 2 tříd ZŠ do
Růžovky

1.1. náklady 4 mil. Kč
1.2. minimální úpravy Růžovky
1.3. zruší se třída pro družinu
1.4. nenavýší se kapacita MŠ (2014 končí výjimka o 6 dětí více, 2 x18 + 24 = 60 dětí)
1.5. špatné organizační zajištění výuky – jedna učitelka odloučená mimo stávající budovy
2. 2 oddělení (2 x 24 dětí) - přesun dvou oddělení z budovy + rozšíření 2 tříd ZŠ do přízemí
budovy
2.1. náklady 8 mil Kč
2.2. minimální úpravy přízemí budovy
2.3. navýší se kapacita (3 x 24 = 72 dětí)
2.4. bez nutnosti zásahů do Růžovky – ponechání družiny
2.5. špatné organizační zajištění výuky – jedna učitelka odloučená v Růžovce
3. 2 oddělení (2 x 24 dětí) - přesun jednoho oddělení z Růžovky + vznik 4. oddělení +
rozšíření 2 tříd ZŠ do Růžovky
3.1. náklady 8 mil Kč
3.2. minimální úpravy Růžovky
3.3. zruší se třída pro družinu
3.4. navýší se kapacita (2 x 18 + 2 x 24 = 84 dětí)
3.5. lepší organizační zajištění výuky – 2 učitelky v Růžovce + 2 učitelky v nové MŠ
Kde :
Podmínky:
 odpovídající velikost pozemku pro budoucí 4 oddělení
 stabilní umístění ve vztahu k budoucnosti
1. lokalita Nad Paloukem
1.1. pole bez sítí a přístupové cesty
1.2. daleko od budovy ZŠ a MŠ
2. naproti kostela
2.1. součást náměstí (není koncepce)
2.2. ztráta prostoru pro plochu náměstí
2.3. charakter stavby nehodí se do budoucí koncepce náměstí
3. místo pomníku II. sv. války
3.1. přemístění pomníku
3.2. odstranění garáží
3.3. charakter stavby nehodí se do budoucí koncepce náměstí
3.4. složité administrativní a právní kroky
3.5. časově komplikované
4. za pomníkem II. sv. války
4.1. odstranění garáží
4.2. složité administrativní a právní kroky
4.3. časově komplikované
5. Pachrova zahrada
5.1. nedořešený soudní spor (s pozemkem nelze nakládat)
6. Před sběrným dvorem
6.1. ÚPO – plocha pro občanskou vybavenost
6.2. sítě u pozemku
6.3. přístupová komunikace
6.4. absence komplikací vyjma překládky sítí
6.5. estetická kolize se SD

6.6. nejnižší náklady pro přípravu
7. Místo sběrného dvora
7.1. nutnost přesunutí SD (místo a náklady)
7.2. reálnost souvisí s vazbou na dotaci
7.3. ideální umístění
Úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prověřit podmínky dotace SD – Eliáš
nové místo na SD – Eliáš
požadavky na úpravy Růžovky a přízemí staré budovy – Pytelová
orientační rozpočet úprav - Eliáš
zmapovat dodavatele modulárních systémů – Eliáš
KOMA Modular Construction – možnosti výstavby, pronájmu, ceny, orientační rozpočet
– Eliáš
7. orientační rozpočet na sítě pro umístění v místě SD
8. dotační tituly (Jihlava, …) - Eliáš

