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Zápis z pracovního setkání starostů ORP Říčany a Průhonice
téma:
místo:
datum:

Projednávání investic do kapacit ZŠ v ORP Říčany a v obci Průhonice
MěÚ v Říčanech, Masarykovo náměstí 53, zasedací místnost 53
19. 07. 2016

přítomni:
starostové 23 obcí: Babice, Černé Voděrady, Čestlice, Jevany, Kamenice, Konojedy, Kostelec
nč lesy, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Ondřejov, Oplany, Průhonice, Říčany, Sluštice, Strančice, Struhařov,
Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Vyžlovka (viz. prezenční listina) a dále vedoucí odboru školství
P. Dušek a tým MAP v ORP Říčany L. Třeštíková a M. Žilková
0.

Přehled o dotacích pro ZŠ v ORP Říčany

ORP Říčany se nachází v oblasti bez sociálně vyloučené lokality, tj. týkají se nás výzvy IROP bez SVL a národní
dotace. Výjimkou je obec Průhonice, které spadá do SO ORP Černošice, ta naopak je lokalitou SVL.
Přehled dotačních titulů pro ZŠ:
1. IROP - 3 balíky peněz – 1. individuální výzvy, 2. ITI – spolupráce s Prahou, 3. CLLD – výzvy MAS
Témata projektů u všech 3 balíků shodná:
a) specializované učebny – jazykové, přírodovědné a technické a IT ve vazbě na spec. učebny,
b) bezbariérovost škol,
c) IT konektivita škol
85% musí být na tyto hlavní témata (stavby, rekonstrukce, nákup budov, vybavení učeben a budov,
kompenzační pomůcky), 15% lze na vedlejší aktivity (demolice, bezpečnostní prvky a osvětlení, herní
prvky, hřiště a prostranství, projekt. dokumentace a EIA, TDI, služby k ZŘ a VŘ, povinná publicita)
Termíny:
Výzva IROP Individuální projekty na ZŠ bude vyhlášena v září 2016 (a otevřena do konce roku)
Výzva IROP ITI – budou vyhlášeny mateřské školy pro definované projekty (Průhonice, Říčany, Kostelec)
Výzva IROP CLLD – bude vyhlášena po schválení strategie MAS Říčansko a MAS Podlipansko, asi leden 2017.

2.

Fond rozvoje MŠ a ZŠ – MŠMT národní dotační titul:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol
měl by být vyhlášen na podzim 2016

3.

MF národní dotační titul:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213
měl by být vyhlášen na podzim 2016

4.

MŠMT národní titul – stavba nových kompletních škol
Uzavřený seznam 7 škol v prstenci kolem Prahy (za ORP Říčany v seznamu figurují Říčany a Ondřejov),
má svou vlastní alokaci financí (tj. nesebere to žádné peníze z žádného dotačního titulu)

5.

Fondy Středočeského kraje
FROM: http://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/stredocesky-fond-rozvoje-obci-a-mest
Fond školství: http://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/30
měl by být vyhlášen na podzim 2016
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1.

Úvod

Starosta města Říčany Mgr. Vladimír Kořen přivítal přítomné a seznámil je s tématem a obsahem pracovního
setkání. Tím bylo strategické plánování a prioritizace investičních návrhů především pro rozšíření kapacit
základních škol v regionu. Podle seznamu plánovaných investic v regionu, sestaveného v rámci projektu MAP,
se celková finanční částka vynaložená do rozšíření kapacit, zkvalitnění výuky a zázemí škol, pohybuje v řádech
miliard a je proto potřeba návrhy kategorizovat.
Po úvodním představení předal slovo Mgr. Ludmile Třeštíkové, manažerce MAP. Ta informovala
o změnách v regionu MAP v ORP Říčany v posledních měsících – především o vzniku nových škol (ZŠ Sulice, ZŠ
Vyžlovka a plánované soukromé ZŠ U Krtečka + záměru soukromé ZŠ Navis stavět novou školu ve Světicích),
o harmonogramu projektu MAP a již zmíněném seznamu investic, kdy připomněla blížící se výzvu IROP na
vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. Dále představila obsah vznikajícího strategického rámce
MAP, který by měl být schválen na konci září tohoto roku.
Strategický rámec - Priority a cíle MAP v ORP Říčany:
Priorita 1 - Dostatečná kapacita a kvalita MŠ a ZŠ a školských zařízení





cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
cíl 1.3 Zkvalitnění zázemí MŠ a ZŠ
cíl 1.4 Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ

Priorita 2 – Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka
 cíl 2.1 - Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání - pozice a vybavení
 cíl 2.2 - Dostupné pedagogicko-psychologické služby
Priorita 3 - Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ
 cíl 3.1 - Podpora klíčových kompetencí (specializované učebny a centra)
 cíl 3.2 – Podpora vzdělávání a spolupráce pedagogů
 cíl 3.3 - Akce pro děti a žáky
Priorita 4 - Podnikavost a iniciativa dětí a žáků a kariérové poradenství
 cíl 4.1 - Spolupráce pro vzdělávání
Priorita 5 – Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání
 cíl 5.1 - Rozšíření kapacit ZUŠ a neformálního vzdělávání a zřízení středisek volného času

V rámci MAP vzniká tabulka sebraných záměrů škol, obcí a vzdělávacích organizací, které se vážou na cíle MAP.
K 30. 9. 2016 budeme odevzdávat tyto seřazené záměr pro intervence z IROP a OPVVV (na základě této tabulky
pak bude posuzován soulad projektu se strategií MAP, což je formální náležitost projektu v IROP).
2.

Projednávání investičních návrhů

Pro lepší orientaci v tématu bylo představeno rozmístění základních škol v regionu (s rozdělením na školy, které
zřizuje obec, kraj nebo soukromá osoba a na školy speciální). Dále byla představena aktuální dopravní
obslužnost a tedy i propojenost mezi jednotlivými obcemi. Jako poslední bylo prezentováno chystané umístění
nově vzniklých základních škol a rozšiřování kapacit u stávajících. Starostové obcí, kde mají vzniknout nové
školy, byli vyzváni k představení jejich záměrů. Jedná se o obce Ondřejov, Vyžlovka, Louňovice, Čestlice a město
Říčany.
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1) Základní škola Ondřejov
Starosta obce Ondřejov Mgr. Vladimír Zámyslický představil záměr jako svazkovou školu. V současnosti
probíhá jednání s předpokládanými členy svazku (Zvánovice, Kaliště, Ondřejov, Struhařov). Nová škola by
měla mít kapacitu 2 x 9 kmenových tříd. V současnosti probíhá úprava architektonického návrhu,
zastupitelstvo záměr schválilo a využití pozemku v ÚP je vyřešeno. Vzhledem k nevyhovujícím technickým
podmínkám prostor současné ZŠ Ondřejov bude po výstavbě nové školy část staré školy zrušena.
Financování výstavby nové školy je přislíbeno národního dotačního titulu MŠMT.
Na chystané členství obce Struhařov ve svazku reagovala starostka města Mnichovice Mgr. Petra Pecková
s tím, že plánuje spádovost obce Struhařov do ZŠ Mnichovice a případná spádovost obce Struhařov do
svazkové školy Ondřejov by přinesla problém městu Mnichovice při plánování kapacit. Na to zareagovala
starostka obce Struhařov Mgr. Dagmar Zajíčková s tím, že obec je na začátku jednání s oběma subjekty,
rozhodne zastupitelstvo obce. Nicméně v plánu obce je zachovat spádovost do obce Ondřejov i do města
Mnichovice.
Na předložený záměr vyslovil obavu také starosta Jiří Procházka, zda nová škola nebude ubírat děti
sousední ZŠ v jeho obci Stříbrná Skalice. Ondřejov nyní zahájil jednání s okolními obcemi, nicméně
absorpční kapacita území resp. demografický vývoj odpovídá záměru a nemělo by dojít k překryvu.

2) Svazková základní škola Louňovice
Starosta obce Louňovice Ing. Josef Řehák odůvodnil potřebnost vzniku nové svazkové školy tím, že obec
Mukařov nebude rozšiřovat svou kapacitu ZŠ, která již nyní nedostačuje, a v dubnu 2016 vypověděla
okolním obcím smlouvu o spádovosti. Na základě této skutečnosti je právě v přípravě založení svazku obcí
Babice, Tehovec, Svojetice, Štíhlice a Louňovice, jehož cílem je výstavba nové devítileté svazkové školy.
Výhodou svazkové školy pro zapojené obce bude nemožnost vypovědění smlouvy o spádovosti. Příprava
projektu je na začátku – je vyřešen ÚP. Obcím chybí detailní demografická studie (navrhovaná kapacita
školy je sestavena podle počtu obyvatel zapojených obcí a ÚP). Obec Louňovice věnuje pro stavbu školy
pozemek.
Starosta Ing. Jan Chadraba podotkl, že škola je velmi potřebná a doložená - obec Babice od školního roku
2017/18 bude generovat ročně celou 1 třídu vlastních dětí. K názoru se přidala starostka obce Svojetice
paní Ivana Dubská, že obdobně je na tom i její obec – od stejného data mají ročně cca 22 dětí do 1.třídy.
Manažerka MAP Mgr. Ludmila Třeštíková připomněla, že v současnosti chybí dotační výzva, z které by bylo
možné financovat výstavbu celé školy. Starosta obce Louňovice na tuto připomínku zareagoval s tím, že
jsou s touto situací obeznámeni a že případná etapizace výstavby by byla možná, nicméně vzhledem
k riziku nedokončení stavby, chtějí zapojení starostové školu vystavět jednofázově a hledat možnosti
financování. L. Třeštíková dále navrhla jednání a pomoc s demografickou studií pro dílčí část Louňovicka,
např. i v návaznosti na záměry sousední obce Vyžlovka.

3) Základní škola Vyžlovka
Projekt na založení nové základní školy Vyžlovka – I. stupeň je starší než záměr svazkové základní školy
Louňovice. Nová základní škola by měla mít spádovost pro obce Vyžlovka a Jevany a to pro I. stupeň.
Kapacita školy má být 70 žáků. Na připomínku starosty města Říčany Mgr. Vladimíra Kořena, že obec
Vyžlovka a obec Louňovice leží vedle sebe a chystá se tak založení dvou nových škol v těsné blízkosti,
zareagoval starosta obce Vyžlovka Ing. Jan Pelikán Ph.D., tím že se jedná o jiný školský obvod a snahu
zmírnit kritickou kapacitní situaci základní školy v oblasti Kostelce nad Černými lesy. ZŠ Kostelec s obcí
spolupracuje, počítá již s kapacitou ZŠ Vyžlovka (tj. místní děti nezapočítává na 1. stupeň do Kostelce), ale
zároveň počítá s přechodem žáků do 2. stupně.
Pro realizaci projektu je vše připraveno, pouze chybí finance na jeho realizaci. Jedná se o rekonstrukci staré
budovy v nákladech 10 mil. Kč. V letošním roce obec neuspěla s žádostí o podporu na MŠMT a chystá
podat žádost do příští výzvy.
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Výhledově se chystá výstavba II. stupně základní školy s investicí cca 100 mil., vzhledem k chystané
svazkové školy v Louňovicích (kde by obec Vyžlovka mohla mít spádovost pro II. stupeň) budou zahájena
společná jednání.

4) Základní škola Čestlice
Místostarosta obce Čestlice Ing. Martin Diviš krátce informoval o výhledovém záměru postavit v obci
Čestlice novou budovu základní školy (záměr pro roky 2025 – 2028). Tento záměr není vzhledem k aktuální
situaci prioritou. Obec do roku 2017 z vlastních zdrojů realizuje rozšíření kapacity školy pomocí
kontejnerové přístavby. V projektech MAP však je prioritní výstavba tělocvičny navazující na rozšíření
kapacity školy.

5) Základní škola Říčany
Starosta města Říčany Mgr. Vladimír Kořen také krátce představil projekt nové školy. Jde o kompletní školu
2x9 tříd – částečně se sem přesune I. ZŠ z náměstí (která nyní funguje ve 3 nevyhovujících dosluhujících
objektech) a dále se navýší kapacita. Počítá se se spádovostí menších obcí v okolí Říčan. Jako u školy
Ondřejov jde o projekt, který vyplynul z aktivity vyjednávání SMO s MŠMT a MF (od roku 2011) pro
doplnění kapacit v prstenci kolem Prahy. Šlo o projekty staveb úplných nových škol, ministr financí vyčlení
specifickou alokaci na tyto vytipované projekty (tedy nejde o „ukrajování“ financí z jiných dotačních titulů).
Nyní se připravuje projektová dokumentace. Velikost rezervní kapacity se bude odvíjet podle zvyšování
počtu obyvatel města Říčany a výsledku referenda o rozšíření města, které proběhne současně s krajskými
volbami na podzim tohoto roku. Dokončení školy je plánováno v letech 2018 – 2019.

K záměrům výstavby nových základních škol vznesl připomínku starosta města Kostelec nad Černými lesy Ing.
Jiří Kahoun, zda je možné zajistit zdroj financování pro přestavbu starého sanatoria na novou základní školu v
Kostelci. Kostelec se snaží realizovat přístavby nejúspornější možnou variantou (kontejnerově a přestavbou
starého mlýna), ale pokud by byla možnost nové školy – rád by realizoval také velký stamilionový projekt, který
by vyřešil celou velkou spádovou oblast.
Na to bylo zodpovězeno, že aktuální dotační zdroje toto neumožňují a investice, které byly SMO vyjednány pro
stavbu nových škol v prstenci okolo Prahy, jsou již uzavřeny. Nicméně je možné projekt do MAP v ORP Říčany
zařadit a usilovat o jeho realizaci (upozorňovat i nadále MŠMT na kritickou situaci, kterou je třeba řešit
systematicky).
Další reakcí na tento dotaz byla připomínka starostky obce Konojedy Michaely Růžičkové, že ožívá svazek obcí
Černokostelecko s návrhem nové svazkové školy a pokud by se měla uskutečnit výstavba nové školy v regionu
Kostelce nad Černými lesy, tak by se mělo jednat o školu svazkovou. Svazek dále zakládá Centrum sdílených
služeb, obdobně jako svazek Ladův kraj v Říčanech. Bylo domluveno společné jednání obou svazků a projektu
MAP.
Dále byla starostkou města Mnichovice Mgr. Petrou Peckovou a místostarostou obce Tehov RNDr. Kateřinou
Ruszovou, Ph.D. otevřena otázka nedostatečných kapacit středních škol, která hrozí v následujících letech. Na
to manažerka MAP Mgr. Ludmila Třeštíková zareagovala tím, že střední školy nejsou v řešení MAP ale KAP
(krajského akčního plánu). Tým MAP iniciuje setkání s pracovníky KAP Středočeského kraje a připraví k tématu
zvláštní schůzku.
Mgr. Petra Pecková dále komentovala stav s kapacitami ZŠ v regionu, kterému se věnuje za výbor starostů od
roku 2011. Původní záměr v roce 2011 bylo realizovat postupně rozšíření kapacit přístavbami ke stávajícím
školám, což se jevilo jako udržitelná možnost investic. To se také podařilo prosadit jako národní tituly MŠMT a
MF. Původní zacílení na základní školy v prstenci velkých měst však bylo rozšířeno na celou ČR a otevřeno i
mateřským školám. Paní starostka dále na základě předchozích diskuzí podotkla, že by v obcích měly vznikat
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nové prvostupňové školy a druhostupňové by pak měly fungovat jako páteřní. Bylo diskutováno, zda je takto
koncipována nová škola v Říčanech a zda bude volná kapacita využita i pro okolní obce.
Starosta Kamence Ing. Pavel Čermák pak debatu uzavřel tím, že se situace od roku 2011 změnila a je třeba
uvažovat o nové koncepci – postupovat pouze přístavbami nelze, demografie stále roste a není v současnosti
ani kde přístavby realizovat. Je však třeba spolupracovat a spojovat se do menších funkčních uskupení obcí. I
malé obce, které dříve nechtěly investovat do větších spádových škol, nyní vůli spolufinancovat rozšíření mají.
3) Prioritizace návrhů
V rámci projektových záměrů do IROP, MAP cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí, (specializované učebny ZŠ,
konektivita a bezbariérovost škol) bylo přítomnými odsouhlaseno, že nebude přistoupeno k prioritizaci, MAP
předloží všechny relevantní záměry, které mohou být v rámci operačního programu předloženy.
V rámci projektových záměrů, MAP cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ, bylo po diskuzi společně
přistoupeno k stanovení priorit pro jednotlivé projekty. U stanovení priority bylo přihlíženo především k stupni
připravenosti projektu a reálná možnost získání dotace. Priority byly stanoveny následovně:
a)

Nové školy
škola
ZŠ Ondřejov
ZŠ Říčany
ZŠ Louňovice, svazková škola
ZŠ Vyžlovka II. stupeň
ZŠ Čestlice

priorita
1
1
2
2
3

b) Rozšiřování kapacit
Dále bylo jednotlivě prověřeno, v jaké fázi jsou další projekty na zvyšování kapacit, které jsou uvedeny
v zásobníku projektů MAP v ORP Říčany. U těchto projektů byly stanoveny následující priority:
škola
Průhonice
Kostelec n. Č. l.
Strančice
Vyžlovka
Kunice
Kostelec n. Č. l.
Sulice
Říčany

Mukařov

Stav (zdroje)
Jediný projekt do výzvy IROP pro SVL
Výstavba kontejnerové školy, navýšení o 4
třídy – k podání MF, MŠMT – podzim 2016
Rozšíření budovy C, o 4 třídy – připraveno
leden 2017
Rekonstrukce budova ZŠ Vyžlovka, 3 třídy
připraveno k podání – podzim 2016
Rekonstrukce a přístavba budovy, 8 tříd
– k podání podzim 2017
Konverze mlýna na budovu školy, navýšení
o 6 tříd – k podání podzim 2017
Základní škola Sulice IV. etapa – 4 třídy
K realizaci 2020 - 2022
Varianta 1 – rekonstrukce budovy U
Slunečnice (Olivova ul.) pro ZŠ, 2 třídy
K realizaci 2020 - 2022
Zvýšení kapacity ZŠ Mukařov – 5 tříd
chybí údaj o výdajích, dle zastupitelstva
obce z dubna 2016 obec nechce kapacitu
navyšovat!

priorita
1
1
1
1
2
2
3
3

3
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Dále byly projekty, které jsou již v realizaci, z tabulky MAP vyřazeny. Jde o:
škola
Stav (zdroje)
Čestlice
Kontejnerovou přístavbu, 4 třídy
Realizována z vlastních zdrojů
Kamenice
Nástavba školy – navýšení o 5 tříd
Realizováno z dotace
Světice
Přestavba hasičské zbrojnice 4 třídy
ve výstavbě (zdroj zajištěn)

priorita
x
x
x

4) Závěr
Mgr. Ludmila Třeštíková poděkovala přítomným za účast na pracovním setkání a dosavadní spolupráci.
Zápis a tabulka projektů bude zaslána všem starostům v ORP Říčany a obci Průhonice do konce měsíce
července ke kontrole.
Řídící výbor, který odsouhlasí strategický rámec a tabulku projektů, zasedne dne 20.9.2016 od 14.00.
V rámci přípravy projektových záměrů pro výzvu ITI budou relevantní žadatelé (obec Průhonice, město
Říčany a město Kostelec nad Černými lesy) osloveni samostatně.
Zapsala: Monika Žilková

Ověřil: Petr Dušek

