Rada MČ Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav

V Praze-Zbraslavi dne 20. listopadu 2019

Věc: Prioritizace investicí do rozvoje Základní školy Vladislava Vančury

Vážená Rado městské části Praha-Zbraslav,
školská rada při Základní škole Vladislava Vančury se na svém zasedání dne 20. listopadu 2019 shodla
na prioritních investicích rozvoje školy pro rok 2020, vyplývajících z návrhu ředitele Ing. Lukáše
Herouta, Ph.D., který byl školské radě představen na minulém zasedání a byl také předložen Radě MČ.
Tato prioritizace vychází z urgentních potřeb školy, predikce demografického vývoje a sledování
současných trendů ve vzdělávání.
Za tyto návrhy považujeme:
• Pořízení interaktivních tabulí (případně interaktivní displaye) tak, aby byla dovybaveny
interaktivní technikou všechny učebny školy v rámci obou stupňů základní školy.
Předpokládaná částka je 1.000.000 Kč na 10 tabulí, které zajistí nutný standard pro vzdělávání
všech žáků bez zjevné diskriminace. V současné době na škole chybí 8 kusů interaktivních
tabulí/displayů a tento počet se v následujícím školním roce zvýší o další 2.
• Zřízení 1 nové třídy pro školní rok 2020/2021 tak, aby odpovídala standardům školy v budově
Hauptova a byla moderně zařízena a vybavena odpovídající technikou. Předpokládaná částka
je ve výši 250.000 Kč. Tento požadavek vychází z očekávaného demografického vývoje
a příchodu silných ročníků z budovy Nad Parkem do budovy Hauptova.
• Oprava dívčích záchodů v budově Hauptova, které jsou ve špatném stavu a neodpovídají
současným standardům. Oprava by se v následujícím roce 2020 týkala dívčích záchodů
v 1 patře budovy Hauptova v předpokládané částce 150.000 Kč. Tím by byla zahájena první
etapa rekonstrukce sociálního zařízení a celkového zázemí budovy.
• Počítače (notebooky) pro pedagogy v hodnotě 225.000 Kč, jako jeden ze základních nástrojů
pedagoga pro realizaci výuky, přípravu hodin a komunikaci s rodiči. Uvedená částka pokrývá
nákup 15 kusů notebooků, kdy ve čtyřletém horizontu budou pokryty potřeby všech učitelů
školy.
Žádáme, aby tento názor školské rady byl brán v potaz při rozhodování o plánovaných investicích
a rozpočtu základní školy.

Tomáš Bohatec
předseda školské rady

