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Proč zakládat málotřídní školu v obci Řehenice:

-

Dlouhodobý převjs dětí nastupujícíchdo první třídy v Kamenici i v Poříčín. Sázavou.
Současný' překvapivý zájem rodičůpředškoláků o řešení typu malotřídky v obci.
(Funkčníškolyv Koste|ci u KříŽků nebo V LeŠanech - obě mají převis poptáVky).
Dostatek rodin s dětmi v obci a jejím nejbliŽším oko|í (stále se staví např. v LádvÍ)'
Dobře fungujícíMŠa případná úzká spo|upráce základní a mateřské Školy. Pro
rodiče dětí navŠtěvujícíchvŠoy uyta moŽnost přechodu do úzce spolupracující školy
(i zna|ost prostředía pedagogů) v tomtéŽ místě velkou motivací.
Pedagogický potenciál V obci - případná realizace projektu je možná ve spolupráci s
Monikou Švedovou, studujícípředposlední ročníkučite|stvína PEDF UK, teoretický
prostor V úvazku učitelky a provozní MŠpro spo|upráci se Školou.

obecná pozitiva malotřídních škol:
S oh|edem

'
_

-

na nízký počet dětí ve třídě Široká moŽnost Věnovat se

kaŽdému
individuá|ně (vzniká velký prostor pro děti nadané i pro děti s handicapy _ to Ve třídě
se třiceti dětmi nelze). speciá|ně V první třídě je to pro děti ve|ký bonus, ze kterého
pak čerpajípři svém dalŠímvzdě|ávání.
Ve|ká interakce pedagog _ Žák, Včetně okamŽité zpětné vazby.
Samostatnost dětí a výborná příprava na dalšístupeň vzdělávání (i na Život o): děti
pracují ve skupinách, jsou nuceny navzájem si pomáhat a zároveň Se Více spo|éhat
samy na sebe. Zároveň jsou prokázané dobré výs|edky dětí při přechodu na
sekundární stupeň vzdě|ávání V klasické Ško|e (dobré komunikačníSchopnosti dětí _
dostanou se
slovu" častěji než V plné třídě klasické ZŠ).
',ke
Úzká spo|upráce obec _ ško|a _ rodina. Dítě, které projde obecní školou, pěstu.je své
prvotní přáte|ské a dalšívazby v místě bydIiště a zvyká si odmaIa Se podí|et na Životě
obce. Je Výrazně pravděpodobnější, Že V dospělosti se bude aktivně podí|et na děnÍ
v obci neŽ u rodin, které Ve SVém bydIišti ve všednídny,jen přespávají''.

Negativa spjatá se zíízeníma provozem malotřídní školy:

-

Nák|adv na za|oŽení' provoz a údrŽbu (na Křiváčku mírně kompenzované provozem
oÚ a MŠv téŽe budově).
Velká didaktická náročnost pro učitele (kompenzovaná výhodami tohoto typu
vzděláván í pro žáky).

Přílohy:

Hrubý odhad nákladŮ na úpravu půdních prostor

Grafické zmapování pohledu rodičůpředškolních dětí na zřízen í má|otřídky

V Babicích 20' Iistopadu 2014

Bc. Monika Švedová

ÚVAHA K ZALOŽENí MÁLoTŘíDNÍ ŠKoLYNA KŘ|VÁČKU
Příloha č. 1

Hrubý odhad nákladú na úpravu půdních prostor v budově oÚ Křiváček (provedený
pro účelypřípadného zřízenímálotřídky):

Stavební práce:

.
.
.
o
.
.

Střecha, rozebrání (zachovánísoUč' krytiny), provizornízastřešení objektu: Kč 27o o0o,_
(při zachovánÍ krovů _ musÍ ale schválit statik dle skuteČného stavu _je moŽné tuto částku
uspořit)

Zpevnění Věnce (dle statika bude nutné):
Konstrukce nové střechy, montáŽ souč' kryt]ny:
Konstrukce zdiva 450 VýŠka1000 mm po obvodu, Vč' systém' ukonč':
Příprava podlahy _ VyztuŽeni a Vyrovnání:
Úprava schodiště a přístupu na půdu (vč. povrch' úprav):

CELKEM:

Kč 350 000'Kč 500 000'Kč 170 000,Kč 290 000'Kč 150 000'Kě

1 730 000'_

Profese:

.
o
.
.
.
.
.

8 ks střešníokna (M,D):
Skládaná podlaha, komplet (M'D):
DlaŽba, obklady:
SDK konstrukce Včetně Zateplení.:
Dveře a Zárubně 7 ks (lV'D):
Vytápění rozvody měd'' desk' rad., Žebřík toal'
Rozvody vody a odpadu, komplet.

Kč 370 000'Kč 400 000'Kč 120 000'Kč 310 000'Kč 240 000'Kč 270 000'_

(N,/|,D)

Kč 60 000'_
Kč í 950

CELKEN,4:

000'-

Pozn': M, D: montáŽ a dodáVka, sDK _ sádrokartonová konstrukce.

Časovéprovedení _ 3 aŽ 4 měsíce V letním období (odhadováno s rezervou).
Cenový odhad je kalkulován VČetně DPH, s dopravou a montáŽÍ. Není zde Uveden inŽenýrink celé
akce, likvidace odpadu, zříZenístaveniště a projektová dokumentace (cca 200 tis' Kč).

V případě' Že by nedošlo ke zvednutí střechy cih|ovou nástavbou, je moŽné upravit půdní
prostory hrubým odhadem za 2,7 mil. Kč. Získané prostory a|e budou mít rozsah max. 37
vyuŽitelných m2 a nebylo by moŽné do nich umístit sborovnu, jídelnu' druhou třídu ani
dostatečný počet toa|et (tzn. není moŽná ko|audace na školu).

Hrubý cenový odhad provedla fa Marek Lipanský - konzu|tace, inŽenýrink, příprava a
realizace staveb (marek.lipanskv@seznam.cz, tel.. 77 681 177 4).

V Babicích 02' prosince 2014

Bc' Monika Švedová

ÚvnHn x znloŽeNl MÁLoTŘÍDNÍ Šrolvnn xŘtvÁČru
Příloha č. 2

Grafické zmapování pohledu rodičůpředškolních dětí na zřízení málotřídky:

I ANO

INE
Bydliště v katastru Znalost Výhod
Uvažoval(a) bych o
obce Řehenice málotřídních škol* přihlášení dítěte
(nebo do 15 km
vzdál.)

do málotřídní

školy **

* ano _ zahrnuje odpověd"'orientuji se'' a
''něco málo tuším''
** ano - v případě dostatku informacÍ
a s ohledem na pedagogické obsazení

školy

Šetřeníbylo provedeno V MŠKřiváček - Íozdáno bylo 20 ks dotazníků,k8j2'2O14 bylo
odevzdáno 1 1 ks vyplněných dotazníků.

