Kvalitní a moderní školství v Krásných Letňanech jako správná
příprava pro život v moderní společnosti
(školství)
-

Nová místa ve školkách již do konce roku 2019
Modernizace vnitřních prostor stávajících škol
Vybavení škol moderní výukovou technikou jako základ pro modernizaci výuky
Výstavba nové tělocvičny na ZŠ generála Františka Fajtla
Stabilizace a zkvalitnění učitelského sboru

Ačkoliv je nesporným faktem, že hlavním současným problémem letňanského školství je
nedostatek míst v předškolních zařízeních a vysoký počet dětí i v základních školách, finanční
situace Letňan neumožňuje okamžité plnohodnotné řešení.
V následujících letech musí pokračovat navyšování počtu míst ve školkách a školách, nicméně
bez pomoci ze strany státu a hlavního města se to neobejde. Hlavním úkolem tak bude zajistit
dostatek investičních prostředků a nalézt vhodné objekty a lokality pro tyto projekty.
Investice musí být realizovány z rozumem, proto chceme i nadále jednotlivé projekty realizovat
tak, aby po opadnutí zvýšeného zájmu bylo možné přebytečné objekty rozumně využít
například pro sociální účely.
Naším záměrem je v budoucnu rozšířit počet školských zařízení tak, aby plnohodnotné školské
zařízení pokrývalo i oblast nové výstavby a rodiče tak nebyli nuceni posílat své potomky do
stávajících vzdálených zařízení. V rámci revitalizace objektu Avie bude vybudování takového
zařízení nepřekročitelnou podmínkou.
Jsme si však vědomi také toho, že investice potřebují i stávající objekty, zejména základní
školy. Dokončením nového pavilonu na ZŠ Tupolevova získají Letňany jeden
z nejmodernějších školských objektů v Praze. Ten však nesmí zůstat osamocen.
Chceme dokončit revitalizaci vnějších obálek stávajících objektů a postupně přikročit i
k vnitřním rekonstrukcím, které zajistí nejen příjemnější, ale zejména modernější prostředí pro
výuku. Doplněna také musí být chybějící infrastruktura zejména v oblasti sportu doplněním
chybějících či rekonstrukcí stávajících dosud nemodernizovaných tělocvičen a školních hřišť.
Jsme si také vědomi ne zcela vyhovujícího klimatu v některých školských zařízeních. Chceme
aktivně z pozice samosprávy přispět k uklidnění této situace prostřednictvím vzájemného
dialogu a řešení vzniklé situace, ale ve svém výsledku společným úsilím rodičů i učitelů přispět
k dalšímu zkvalitnění výuky, zastavení fluktuace učitelů apod.

Problémem letňanského školství je také nízká stabilita učitelského sboru. Ačkoliv vnější
podmínky jsou spíše proti nám, chceme pokračovat v podpoře našich učitelů formou zajištění
vhodného bydlení a dalších pobídek, které zatraktivní Letňany jako místo pro jejich působení.
Stejně tak nepovažujeme za vyhovující situaci, kdy jsou jednotliví ředitelé zatížení nejen
řízením školy a zajišťováním kvality výuky, ale také sháněním malířů, dodavatelů nábytku
apod. Chceme ředitele zbavit zbytečného papírování a povinností spojených s údržbou objektů.
Při zachování současných prostředků na údržbu můžeme společným řízením údržby všech
objektů ušetřit, resp. ušetřené prostředky dále do budov investovat. Díky tomuto kroku by se
také měly snížit rozdíly mezi jednotlivými školami způsobené odlišnými strategiemi a přístupy
jednotlivých ředitelů.
Jaká konkrétní opatření by podle našeho názoru letňanskému školství prospěla?
-

-

-

Pokračování revitalizace vhodných prostor vytvoří cca 140 nových míst ve školkách
již do konce roku 2019. Potřeba případných dalších kapacit bude prověřena
v průběhu roku 2019 a zajištěna v následujícím roce.
Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor a vybavení základních škol zlepší
prostředí pro výuku. Podporou pořízení moderní techniky zajistíme modernizaci
výuky, která umožní rozvoj klíčových dovedností pro uplatnění v moderním světe.
V případě potřeby výstavba nového pavilonu na ZŠ Fryčovická
Dokončení modernizace a doplnění chybějící infrastruktury školních sportovišť
Vytipování a příprava projektu nového školského objektu na pomezí stávající nové
zástavby a areálu Avia.
Zlepšení podmínek pro učitele a lepší dialog mezi školou a rodiči zejména v těch
zařízeních, kde rodiče opakovaně projevují svou nespokojenost s kvalitou výuky
Ve spolupráci s hlavním městem budeme usilovat o zřízení plnohodnotné veřejné
střední školy na území Letňan.

