
V Praze 18.9. 2017 
 

Vážený pane starosto, vážený zástupce starosty, 
 
V minulém roce byl zástupcům Spolku rodičů, na jejich žádost, zástupcem starosty panem 
Šimkem, předložen projekt plánované dostavby školy a na něj navazující předpokládaný 
harmonogram prací. 
V předloženém harmonogramu bylo uvedeno, že práce na dostavbě školy započnou 
v červnu, případně v červenci letošního roku. 
Je zřejmé, že se původní harmonogram dodržet nepodařilo. Z oficiálních zdrojů máme 
k dispozici pouze informaci pana starosty, o tom, že doufá, že práce na přístavbě započnou 
do konce kalendářního roku 2017. 
 
Jménem Spolku rodičů žádáme zástupce Úřadu městské části Velká Chuchle o přesnější 
informace o tom, v jaké fázi je plánovaná dostavba školy? Kdy bylo/bude vydáno stavební 
povolení? V jaké fázi jsou práce na výběru dodavatele? V jaké fázi jsou práce na prováděcí 
dokumentaci? 
 
Dále máme dotaz, kdy dojde k přestěhování stávajících hracích prvků z plochy u školy do 
místa u nové družiny, kde by teď byly potřeba asi nejvíce. Myslíme si, že v rámci zútulnění 
prostoru u nové družiny by bylo vhodné doplnit, po konzultaci s vedením školy a družiny, i 
další venkovní prvky. 
  
Navrhujeme zvážit možnost, nechat zpracovat provizorní (možná na docela dlouhou dobu), 
finančně minimalistický, návrh celkového architektonicko - urbanistického řešení 
plochy před bývalým Fematem. Je to místo v podstatě v centru obce, protéká zde potok, 
věříme, že by se toto místo mohlo zpříjemnit za přijatelné náklady a po přestěhování 
družiny zpět ke škole, by toto místo mohlo dále sloužit všem občanům. 
(V této podobě by mohlo centrum zůstat až do doby, kdy budou zahájeny jeho rozsáhlejší 
úpravy, například podle některého z návrhů ze soutěže, uspořádané před několika lety.) 
    
Na schůzce Spolku bylo dále konstatováno, že většina dětí se shoduje na tom, že jim 
obědy dovážené z jídelny v Radotíně chutnají. Děkujeme zástupcům Úřadu za dobrý 
výběr dodavatele stravy. 
 
Prosím vás o odpověď a o vyjádření vašeho stanoviska. 
Byli bychom rádi, kdyby, tak jako v minulém roce, mohlo proběhnout i osobní setkání se 
zástupci Spolku, kde by bylo možné jednotlivé záležitosti lépe vyjasnit. 
 
 
 
 
Za Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle Hana Lošťáková            
 
 
 

  
 

 
 


