
ROZŠÍŘENÍ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE V     PRAZE-SUCHDOLE  

Cílem  projektu,  který  předpokládá  stavební  úpravy  pro  přestavbu  místností,  jež  nyní
neslouží  k výuce,  na učebny,  rekonstrukci  prosklené střechy a investici  do atria vč.  jeho
zastřešení pomocí lanové konstrukce, je rozšíření vnitřních i vnějších prostor pro výuku a
dále  činnost  školní  družiny,  zájmových kroužků i  školního klubu v areálu Základní  školy
Mikoláše Alše v Praze-Suchdole.  

V minulosti základní škola měla většinou maximálně dvě třídy v ročníku. V loňském roce
bylo třeba zřídit 5 prvních tříd, v letošním roce 3 a vzhledem k počtu předškoláků očekáváme
v příštím školním roce opět 3 první třídy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba
zajistit rozšíření výukových prostor. 

V areálu Základní školy Mikoláše Alše se nachází několik vzájemně propojených objektů -
původní budova z roku 1931, přístavba z roku 1973 a nová budova z roku 1993.

V nové  budově  (NB)  byla  vedením  základní  školy  vytipována  možnost  přestavby
místností, jež nejsou v současnosti určeny k výuce. Přebudování pracovny školního speciálního
pedagoga (místnost č. 215 ve 2. patře NB) na učebnu pro dělenou výuku (např. pro výuku
cizích  jazyků)  zahrnuje  stavební  úpravy  (mj.  zazdění  dveří  do  sousední  učebny),  výměnu
podlahové  krytiny,  zajištění  vybavení  třídy  apod.  Spojení  kabinetu  č.  212  a  malé  učebny
jazyků  č.  214  ve  2.  patře  NB,  které  umožní  vznik  nové  kmenové  třídy,  vyžaduje  kromě
standardního  vybavení  třídy  i  stavební  úpravy  (např.  vybourání  příčky,  zazdění  dveří
spojujících  kabinet  se  sousední  učebnou),  oprava  podlahy  vč.  výměny  podlahové  krytiny
apod. 

V druhém patře  NB v  prostoru  centrálního  schodiště  je  v proskleném průčelí  umístěn
divadelní koutek. Vzhledem k poruše prosklené střešní konstrukce dochází k zatékání dešťové
vody do tohoto prostoru, proto je navržena rekonstrukce této části prosklené střechy.

V prostoru mezi  původní a novou budovou školy  se nachází  atrium a k němu přilehlá
terasa. Oba prostory po nutných úpravách, vybavení odpovídajícím mobiliářem a zastíněním
budou sloužit za příznivého počasí jako prostor pro výuku žáků 1. – 9. tříd. V  odpoledních
hodinách bude prostor využívat stále se rozšiřující školní družina (8 oddělení s 205 žáky 1. - 3.



tříd)  i  školní  klub (60 žáků 4.  -  6.  tříd).  Zrekonstruované prostory  budou využívat  rovněž
předškoláci  z  MŠ  K Roztokům  i  děti  z  dětské  skupiny  Katka,  které  sídlí  v areálu  ZŠ.  Také
některé zájmové kroužky (např. „dramaťák“) budou uvedené prostory využívat, protože ZŠ
má jen tělocvičnu bez podia, škola nedisponuje žádným divadelním či společenským sálem,
ani městská část takový prostor nemá. Upravené atrium tak navíc bude více využíváno pro
vystoupení školního pěveckého sboru MIKEŠ, organizaci školních slavností, ale i pro komunitní
setkávání.

Požadovaná  investice  do  úpravy  atria  pro  jeho  plné  využití  v sobě  zahrnuje  více
potřebných úprav. Patří k nim zejména: výměna povrchu atria - nahrazení stávající nevhodné,
nerovné a poškozené betonové dlažby s velkými spárami novou dlažbou. Úprava betonových
stupňů pro sezení žáků a přístupových schodů. Stávající nevhodně řešené terasovité sezení,
jež zásadně nevyhovuje rozměry, použitým materiálem (beton) a zejména svým aktuálním
stavem  bude  doplněno  o  dřevěné  lavice  k  sezení.  Pro  zajištění  plné  funkčnosti  je  třeba
připravit rozvody elektřiny, ozvučení a zajistit také možnost osvětlení atria. Pro plnohodnotné
využití při venkovní výuce je třeba část atria vybavit lavicemi se stoly. Pro účely dramatické
výchovy,  zkoušky i  koncerty pěveckého sboru,  jiné školní  i  komunitní  akce je třeba v atriu
umístit podium. Pro účely výuky je vzhledem k orientaci atria třeba zajistit zastínění prostoru.
Zakrytí atria kromě ochrany před sluncem zajistí i  mírnou ochranu v případě nepříznivého
počasí, zajistí lepší akustiku atria. Atrium je od školní jídelny odděleno ocelovou prosklenou
stěnou.  Z důvodu  zajištění  vyššího  tepelného  odporu  (úspora  tepelné  energie)  a  snazšího
přístupu do atria z prostor školy je navržena rekonstrukce výše uvedené nevhodné stěny. Nad
jídelnou vedle atria  je  umístěna terasa,  jež  je přístupná pouze z prostor  školy  – z chodby
spojující  původní  a  novou budovu.  Pro  možnost  využívání  terasy  nejen školní  družinou či
klubem, ale i při výuce je třeba prostor vybavit lavicemi se stoly a zastíněním. 

Celkové předpokládané náklady projektu činí 2.900 tisíc Kč.
Spolufinancování z rozpočtu MČ 300 tisíc Kč.
Žádost o dotaci z rezervy pro MČ z rozpočtu HLMP činí 2.600 tisíc Kč.

Praha-Suchdol, 28. ledna 2016 Petr Hejl, starosta městské části


