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Koncepce rozvoje školního areálu se mění v realitu
a nemovitostí to jen dokazují. Požadavky na veřejné v ybavení tak
neustále rostou. Karel Hanzlík,
starosta Městské části Praha 16

k tomu říká: „Radotínská radnice si
je této situace plně vědoma a klade
důraz na umístění všech svých žáků
v mateřské a základní škole. Před lety
představilo vedení naší radnice koncepci rozvoje školního areálu, která měla

umožnit v předstihu reagovat na růst
počtu žáků a jejich potřeby.“ A dodává:
„Koncepce nastínila vizi revitalizace
areálu školy z konce šedesátých let, jeho
modernizaci spolu se současným zvýšením kapacity.“
Finanční prostředky městská část
získává z různých zdrojů. Studie
například počítala s navýšením kapacity v rámci nástavby nad bývalým

olejovým hospodářstvím. Nástavba
už funguje pár let a je zde i centrální
vstup a šatny pro učebny I. stupně nad
jídelnou. Prostředky na tento projekt
získalo vedení městské části z pro-

středků Ministerstva financí ČR. „Ze
stejného zdroje jsme získali prostředky
na už sedm let fungující fotovoltaickou
elektrárnu na střechách druhého stupně, která pokrývá spotřebu elektřiny
školy a má i edukační dopad,“ připo-

míná Knotek.
L e t o š n í š k o l n í r o k
v Z Š Pra ha - R adot í n z a háji lo
slavnostní otevření nástavby nad
pavilonem bývalých dílen. Čtyři
nové moderně vybavené třídy, dva
k a bi ne t y, b e z b a r iérov ý př í s t up
celého II. stupně, únikové požární
schodiště, další toalety, nové dílny
a rekonstrukce klubu zlepšily pod-

mínky výuky a zázemí II. stupně. Na
tento důležitý projekt radnice získala
prostředky z pražského fondu EU Pól
růstu.
V současné době se upřesňují pod-

jídelnou, který zároveň slouží jako
učebny pro I. stupeň i družinu.
Současný stav nevyhovuje kvalitním
podmínkám výuky a není příliš příjemný ani pro žáky, ani pro vyučující. „Těm uleví dostavba kabinetu nad
vstupem do školní jídelny, ale děti se
celý den pohybují v jednou prostoru,
a to chceme odstranit,“ vysvětluje místostarosta Knotek a doplňuje, „prostředky jsme opět získali z pražského
fondu EU Pól růstu.“
Převážná část investičních prostředků na právě probíhající stavbu

připravovali projekt biotopu, už jsme
s touto variantou počítali a projekt
bazénu tak koncipovali,“ v ysvětluje
Knotek. V rámci stávajícího zázemí
bude vybudována technická místnost
pro vzduchotechniku a topení a na
střeše restaurace. Střecha zázemí byla
už na takové zatížení projektována.
Sprchy, toalety a šatny doplní menší
přístavby recepce a parní kabina při
vstupu ze spojovací chodby do bazénu. „Už dnes registrujeme velký zájem
o tento projekt a samozřejmě počítáme
s tím, že tu bude prostor pro plavání

auly, která nahradí nev y užívaný
prostor zarostlého atria, byla získána v rámci dotačního programu od
hlavního města Prahy. Dofinancování je plánováno z vlastního rozpočtu
městské části na rok 2018. Aula nabídne škole další zázemí s mimořádně širokým spektrem využití. V sále
pro 250 diváků s variabilním uspořádáním s vysouvací tribunkou bude
prostorné jeviště, kvalitní prostorové
ozvučení a projektor – to vše zpestří
nejen hudební a dramatickou výuku,
ale i další předměty. Prostor, jehož
dominantou bude přiznaná dřevěná
střešní konstrukce, poskytne výbornou alternativu i pro větší představení kulturního střediska a koncerty
základní umělecké školy.

veřejnosti,“ ujišťuje starosta Hanzlík.
„Určitě počítáme s variantou ranního
plavání, v době školní výuky bude
prostor pro školy, brzo odpoledne pro
kroužky a v pozdním odpoledni pro veřejnost. Variant ale může být samozřejmě více a každý den bude jiný. Záleží
jak na zájmu škol, tak i vlastně všech
ostatních.“
Poslední velkou stavbou, která se
dotkne školního areálu, je rozšíření jídelny a modernizace kuchyně.
„S narůstajícím počtem žáků a zvýšeným zájmem studentů gymnázia
o stravování v jídelně jsme se dostali
na hranici kapacity jídelny a další možnosti jejího rozšíření už je nutné řešit
dostavbou,“ vysvětluje Knotek nad
studií možného stavebního rozšíření

Ve školním areálu se navíc stává skutečností sen mnoha občanů
o celoročním plavání. Bazén doplní
skládanku zázemí pro základní a mateřskou školu, ale i pro gymnázium
nebo učiliště. A určitě se už na něj
těší i v ostatních školských zařízeních
v okolí – v době, kdy se výuka plavání vrátila do školních vzdělávacích
plánů, je to skvělá zpráva pro vedení
školy i učitele. Bazénová hala s pětadvacetimetrovým bazénem, vířivkou
a bazénkem pro malé děti naváže
na už postavené zázemí. „Když jsme

jídelny směrem do dvora školy. Přístavba by byla nadzemní a neovlivnila
by možnosti školního dvora. Současná
kapacita jídelny by totiž do budoucna
sice pro potřeby žáků základní školy
stačit mohla, ale studenti gymnázia
by ji již nemohli využívat. „Vzhledem
k tomu, že Gymnázium Oty Pavla patří
neodmyslitelně k Radotínu, chceme ve
spolupráci s jeho zřizovatelem, hlavním městem Prahou, tuto situaci řešit.
V nejbližší době Praze představíme
naše řešení, které by mělo uspokojit
všechny,“ uzavírá Hanzlík.

mínky výběrového řízení na vestavbu
čtyř nových tříd a kabinetu do střechy
I. stupně školy. Tato budova, postavená v roce 1901 (známá z celovečerního
filmu Mach a Šebestová), byla dostavována již v roce 1931. Nyní získá nový

vzhled, který však nenaruší její důstojnost. Celá střecha se o jeden metr
zvedne, její tvar ale zůstane zachován.
Fasádu doplní ztmavený skleněný prstenec napevno nainstalovaného prosvětlení podkrovních prostor. Střešní
okna budou situována do školního
dvora, takže nenaruší vzhled střechy
při pohledu od kostela či radnice.
Nové učebny pak uvolní prostor nad

