
Zápis z mimořádného setkání Komise školství

MC Praha 19

 

dne 27. 02. 2019 od 17:00 hod.
 

Přítomni: Oto Šorná, Ivana Šestáková, Květoslav Přibil, Jana Kulhánková, Lada Leiblová,

Vladimíra Kolaříková, Lenka Baťková

Toto setkání bylo svoláno za účelem projednání dalšího využití a rozvoje venkovních

prostor ZS Praha Kbely.

Projednány byly tyto body:

1) MČ Praha 19 nechá zpracovat novou studii statiky staré budovy školy (I. Šestáková)

Z důvodu ověření možnosti dostavby dalšího patra (páter) staré školy V důsledku rostoucího

potřebného počtu tříd MČ Praha 19 nechá zpracovat statický posudek staré budovy s ohledem

na moderní stavební materiály.

2) Aktualizace demografické studie (I. Šestáková)

V souvislosti s aktuálním a předpokládaným růstem počtu dětí nastupujících do předškolních

a školních zařízení MČ nechá MČ Praha 19 aktualizovat demografickou studii jako podklad

pro budoucí plánování kapacit těchto zařízení.

3) Studie využití přední části zahrady u vstupu do staré šk. budovy a tělocvičny (K.

Přibil)

Zpracovává se studie využití části zahrady ve vstupním prostoru staré budovy a školní

tělocvičny, kterou zadal K. Přibil. Předpokládá se vznik těchto lehkých staveb:

. Altán u vchodu do staré školní budovy pro čekající rodiče. Altán bude zbudován

proto, že ve vstupní hale nelze vyhradit vhodný prostor pro čekající rodiče.

. Venkovní třída V prostoru trávníku před vchodem do školní tělocvičny. Toto třída

bude využívána V souladu s moderními trendy venkovní výuky. Bude ji běžně možno

využít pro většinu předmětů a pro všechny ročníky ZŠ Praha Kbely.

4) „Nová“ školní zahrada

V souvislosti s provozem a rozvojem nově školní zahrady bylo dohodnuto následující:

0 U doposud zbudovaných prvků dojde k certifikaci (SRPŠ), s výjimkou proutěného

hradu kde je certifikace nemožná z důvodu časově nestálosti materiálu — může být

použit jako základna pro zelený porost (břečťan, loubinec (psí víno), apod..)

0 U prvku s kameny dojede k doplnění písku (ZŠ — K. Přibil + MČ - I Šestáková)

. U studny se nadále počítá jako možným prvkem pro školní zahradu — po doplnění 0

ruční vodní pumpu a okolí dle návrhu_To vše za podmínky, že je voda

zdravotně nezávadná. Z toho důvodu bude studna vyčerpána (l. Šestáková požádá

SDH Kbely), po naplnění bude proveden rozbor vody (MČ — l. Šestáková)

. Prostor zahrady bude doplněn o lánové prvky a lavičky, vhodné i pro žáky vyšších

ročníků. Pro jeho umístění bude proveden návrh. Veřejnou zakázku na provedení

návrhu, popř. realizace zadá l. Šestáková ve spolupráci s K. Přibilem.



0 Je nutno vyřešit problém rozrušeněho mlatově plochy. 0. Šorna ve spolupráci

s _zjistí, zda a jakým způsobem je možno stav mlatovky napravit. V

návaznosti na to bude rozhodováno o dalším postupu.

5) Prostor mezi multifunkčním tartanovým hřištěm a MŠ Albrechtická

Školská komise doporučuje tento prostor, aktuálně využívaný jako náhradní parkoviště,

přebudovat na další místo pro venkovní vyžití dětí se sportovními nebo herními prvky. Tento

prostor by měl být zbudován ideálně společně satletickým areálem u nově budované

sportovní haly.

Zapsal: O. Šorna

Příloha: prezenční listina


