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Školy v Praze 4 se připravují na nový školní rok
Zatímco žáci si užívají zasloužené prázdniny, ve školách a školkách v Praze 4 je vystřídali stavebníci
a panuje v nich čilý ruch. Městská část investuje do modernizace a oprav jedenadvaceti školských
objektů investuje přes 120 milionů korun, do mateřských škol pak téměř 13 milionů. Školy získávají
nové fasády, střechy, okna i celkový vzhled. Pracuje se také na největší letošní školní stavbě v Praze
4, kterou je celková oprava historické budovy ZŠ Školní v Braníku.
„Škola s více než stoletou tradicí zažívá velkou proměnu. Kromě fasády opravíme střechu, veškeré
rozvody a instalace, okna, dveře i podlahy, ale i opěrnou zeď za objektem, která v některých místech
hrozila zřícením,“ uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). „Hotova už je zhruba jedna
čtvrtina prací, přičemž letos tu proinvestujeme asi 40 milionů korun. Během září plánujeme na stavbě
uspořádat návštěvní den, aby se lidé mohli s průběhem rekonstrukce seznámit.“
Práce na ZŠ Školní budou pokračovat i na začátku příštího roku. Rekonstrukce bude Prahu 4 celkem
stát 57,5 milionu. Část nákladů ve výši 16,5 mil. Kč pokryje dotace od Magistrátu hlavního města
Prahy.
Zbrusu novou kuchyni budou mít žáci ZŠ Na Planině. Náročná rekonstrukce bude stát 50 milionů
korun a stavbaři během prázdnin stihnou bourací práce, provedení stavebně konstrukčních prací,
zvláště v suterénu objektu, odizolování suterénu proti spodní vodě, položení ležatých rozvodů
kanalizace a páteřních rozvodů ZTI. Náhradní stravování pro žáky ZŠ Na Planině a Gymnázia Milady
Horákové i pracovníky obou škol bude od září zajištěno ve školní jídelně Akademie řemesel Praha –
Střední školy technické Zelený pruh, a to po celou dobu rekonstrukce.
„Na stravování v mnohem příjemnějším prostředí se mohou těšit i děti z mateřské školy Spořilovská,
které navštěvují její objekt Jihozápadní. Rekonstruujeme tady kuchyni za téměř 5,6 milionu korun.
Než děti nastoupí do školky, bude hotovo,“ slíbil Jaroslav Míth.
Kromě investic do škol a školek na svém území dává městská část ročně 116 milionů korun na jejich
provoz a dalších deset milionů má jako rezervu pro případ nouze, část ale věnuje i na různé soutěže a
další akce ve školách.
K dalším největším letošním investicím do škol a školek, na kterých se přes léto pracuje, patří také
zateplení objektů školek v Trenčínské, Družstevní ochoz či K Podjezdu celkem za 40 milionů korun.
Nové sociální zařízení budou mít děti z MŠ Čtyři pastelky v budově Plamínkové a v ZŠ Sdružení. Dále
se opravuje kanalizace ve škole Na Chodovci za 890.000 korun.
„Podle informací zdejšího školníka pracovali na výstavbě této školy před rokem 1989 vězni. Leckde je
to, bohužel, vidět. Například bagrista objevil v hloubce přes dva metry trubku, která zde podle
starých plánů vůbec nemá být,“ poukázal na náročnost některých staveb Jaroslav Míth.
Novou barvu fasády právě získává ZŠ Mendíků a spolu s tím i zmodernizované učebny a vodovodní
rozvody. Pět metrů hluboká díra zela ještě v polovině července na pozemku ZŠ Jižní, která má
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v městské části nejvíce žáků (800). Teď do stavební jámy stavebníci ukládají novou jímku na dešťovou
vodu. „Celá republika se potýká s dlouhodobým suchem. I my se proto snažíme s pitnou vodou šetřit.
Dešťovku budeme proto ve škole od nynějška zachytávat v této jímce a používat na závlahu zdejší
výjimečné zahrady,“ vysvětlil Jaroslav Míth.
U základní školy Plamínkové se buduje dopravní hřiště, které se sem přesune z bývalé ZŠ Jánošíkova
(nyní Nový PORG). Pro děti z celé Prahy 4 bude lépe dostupné, než to původní.
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