ZŠ MUKAŘOV – aneb Jak to bylo doopravdy
Za poslední dva roky asi nejvíce emocí vzbudila situace kolem zajištění povinné školní docházky pro naše nejmenší.
Na různých internetových diskuzích se můžeme dočíst ledacos, přičemž valná většina těchto „zaručených informací“
se opravdu pramálo zakládá na pravdě. Rádi bychom vám zde chronologicky přednesli, jak se obec v posledních
letech snaží dostát této své povinnosti.
ROK 2017
Starostové obcí Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice si začínají plně uvědomovat palčivou situaci v oblasti
základního školství ve svých vesnicích, protože je zcela zřejmé, že kapacity okolních základních škol nejsou
nafukovací. Starosta Louňovic již v roce 2016 nechal zpracovat demografickou studii, kde se jasně hovoří o tom, že
v nadcházejících letech bude dětí školou povinných přibývat. S touto studií obeznámil na konci roku 2016 všechny
starosty obcí, jejichž školní docházku zaštiťuje (zaštiťovala) ZŠ v Mukařově. Ještě na začátku roku 2019 byla tato
studie mnohými znevažována, a sice do doby, než zřizovatel ZŠ přišel s demografickou studií vlastní, která jen
potvrdila to, co Louňovice avizovaly již tři roky zpětně… Zadání studie v roce 2016 mělo za cíl rozpoutat diskuzi na
téma výstavby nové základní školy, která by navýšila kapacitu pro všechny žáky spádových obcí.
Z kraje roku 2017 inicioval Ing. Josef Řehák za naši obec setkání starostů, kde prezentoval výsledky demografické
studie a vyzval přítomné k meziobecní spolupráci, jež by vyústila ve výstavbu nové školy, přestavbu té stávající
v Mukařově apod.
Pro takovou formu meziobecní spolupráce se vyslovily Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice, přičemž 11.
dubna 2017 je založen svazek obcí LOŠBATES, jehož předmětem činnosti je „spolupráce jeho členů v oblasti školství,
tedy při výstavbě nové budovy základní devítileté školy včetně příslušenství a následné zajišťování výchovy, vzdělávání
a školských služeb“ – citováno ze Stanov DS Lošbates.
Je tedy patrné, že již v první polovině roku 2017, tedy před třemi a půl lety se Louňovice pustily do řešení
problematiky umísťování dětí do ZŠ.
Tato akce se nesetkala s pochopením nejen v okolních obcích (těch, které nejsou součástí svazku), ale také mezi
občany vesnic, které se „upsaly“ Lošbatesu. Sám starosta obce Mukařov na internetových diskuzích rozdmýchával
negativní emoce, když ubezpečoval naše spoluobčany, že nikdy taková škola nemůže vzniknout, že na to obce
nedostanou peníze, poněvadž nejsou vypsané takové dotační tituly apod. Přesto všechno jsme stále usilovali o
hromadnější řešení a přišli jsme do Mukařova s nabídkou, že Lošbates vybuduje školu, ale jejím zřizovatelem bude
Mukařov. Mělo by to nesporné výhody, jednak v jednotném financování, peníze tzv. „na žáka“ by putovaly do
Mukařova, který by je rozděloval ne do jedné, ale do dvou škol dle potřeby. Specializované předměty by mohli
zajišťovat jedni a titíž učitelé, na něž by s vyšším počtem žáků přišlo více peněz a v neposlední řadě by se po otevření
ZŠ Lošbates mohla provést tolik potřebná rekonstrukce školy v Mukařově, přičemž školní docházka pro děti
z Mukařova a dalších spádových obcí by byla zajištěna v Lošbatesu. Nic z tohoto neprošlo…
JAK BUDE ŠKOLA VYPADAT?
V průběhu celého roku se na zastupitelstvech plamenně diskutovalo o tom, jak by nová škola měla vlastně vypadat,
co všechno se od takové budovy očekává a pochopitelně se naráželo na mnohá „ale“, a to zejména ve vztahu cena
versus kvalita! My v Louňovicích jsme se rozhodli jít cestou zděné stavby moderního charakteru, kde by kromě
multifunkčního sportoviště neměl chybět prostor pro kroužky a další mimoškolní aktivity, jakými je např. základní
umělecká škola. Naší podmínkou bylo i to, aby prostory školy byly stavebně oddělené od prostor pro volnočasové
aktivity, které by tím pádem mohli využívat občané obcí, které se na projektu podílejí.
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
V druhé polovině roku 2017 proběhlo významné setkání zastupitelů všech obcí DS Lošbates v Tehovci, za účasti Ing.
arch. Kovačeviče, kde bylo rozhodnuto, že se půjde cestou architektonické soutěže. Krátce poté ze svazku vystoupila
obec Babice, neboť vedení této obce preferovalo variantu školy vybudované z kontejnerů bez dalšího zázemí. Zbylé

obce s tímto názorem nesouhlasily i vzhledem ke zkušenostem s výukou v takovýchto kontejnerech v ZŠ Mukařov.
Obávali jsme se zejména toho, že rodiče nebudou do takovéto školy rádi umísťovat své děti, věděli jsme, že nebude
do takového zázemí lehké shánět kvalitní pedagogy a v neposlední řadě nám chybělo mimoškolní vyžití pro děti.
Z původně plánované školy 3 x 9 tříd s kapacitou cca 700 dětí (od každého ročníku tři třídy) jsme museli sáhnout
k variantě 2 x 9 tříd s kapacitou cca 540 dětí, protože byl svazek rázem o jednu obec menší.
Dne 14. 12. 2017 byla vyhlášena „Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž“. Předmětem soutěže
bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v
podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy bylo potřeba
vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 (silnice Kutnohorská) pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a
vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.
ROK 2018
Do 26. března 2018 jsme obdrželi neuvěřitelných 108 návrhů z 38 zemí celého světa. Vítězný projekt dorazil od
architektů Pelletier De Fontenay z Kanady a jeho podobu již všichni dobře známe.
Následně probíhala po celý rok jednání s kanadskou protistranou, řešily se důležité detaily projektu a byli jsme
seznámeni s českou architektonickou firmou SOA, která byla řádně vybrána a pověřena vypracováním veškeré
technické dokumentace až po získání stavebního povolení.
ZLOMOVÝ ROK 2019
V únoru 2019 svolal starosta Mukařova coby zřizovatele ZŠ jednání spádových obcí, kde se otevřela palčivá otázka
zvyšujícího se počtu dětí školou povinných a nemožnost navýšení kapacity ZŠ v Mukařově. Zástupci spádových obcí
se scházeli 1x za tři týdny a přicházeli stále s novými nápady, jak situaci zvládnout. Za Louňovice se pravidelně
účastnili jak starosta, tak místostarostka, stejně tak za Svojetice, Tehovec a Štíhlice. Vedení obcí Lošbatesu tedy
řešení situace leželo na srdci. Od prvních jednání vše směřovalo k výstavbě provizorního detašovaného pracoviště.
S konkrétními nabídkami prostor přišly Svojetice, které nabídly budovu bývalé mateřské školy. Tyto prostory však po
krátké diskusi byly zamítnuty jako nevhodné. Následně nabídly Louňovice pozemek, kde momentálně stojí stará
budova Baťovny vedle stávající mateřské školy. Na další schůzi byl tento návrh odsouhlasen a my jsme se pustili do
vyřizování povolení k demolici, kdy jsme se pokusili také o získání dotace na likvidaci objektu. Demoliční výměr jsme
v poměrně krátké době získali a byli jsme tedy připraveni. V polovině roku jsme stále jednali a stále se hovořilo o
detašovaném pracovišti, na kterém budou participovat všechny obce, které mají spádovost v Mukařově.
PO PRÁZDNINÁCH PŘIŠEL ZVRAT
Na dalším z jednání oznámilo vedení Mukařova, že se nebude finančně podílet na výstavbě detašovaného pracoviště.
Jedním z hlavních důvodů byl ten, že obec Louňovice odmítla přepsat pozemek pod Baťovnou do vlastnictví obce
Mukařov. Jednání tedy pokračovala v tom směru, že spádové obce na vlastní náklady vybudují detašované
pracoviště, avšak podmínkou bylo, že Mukařov, coby zřizovatel školy, přislíbí provozování tohoto pracoviště pod ZŠ
Mukařov. Na několika dalších jednáních jsme tento příslib neobdrželi a NEMOHLI jsme tedy konat nic dalšího. Jen
pro zajímavost, souhlas se zaštítěním detašovaných pracovišť okolních obcí byl kladně odhlasován na
zastupitelstvu Mukařova dne 19. 5. 2020, tedy až měsíc po letošním zápisu dětí do ZŠ v Mukařově!!! Těžko mohly
obce začít stavět detašované pracoviště, ať už kdekoliv, když neměly příslib, že děti z tohoto pracoviště budou moci
navázat na výuku v plnohodnotné škole někde poblíž. Zkoušeli jsme Kostelec, Ondřejov atd., ale nikde nám
z kapacitních důvodů nemohli vyjít vstříc.
Opravdovou ránou pod pás bylo pro obce Lošbatesu to, že nám bylo vytknuto, že se dost nesnažíme, že jsme ještě
nic nepostavili. Ano, to opravdu zaznělo na schůzi zastupitelů v Mukařově. Poté, co v roce 2017 byl vedením této
obce náš projekt odsuzován k záhubě.
Přitom v druhé polovině roku 2019, tedy v době, kdy jsme se podle zřizovatele ZŠ Mukařov dost nesnažili, jsme
schvalovali dopracovaný návrh ZŠ Lošbates a hradili jsme projektující kanceláři platby za první fázi projektové

dokumentace. Po celý rok 2019 se vedení DS Lošbates schází 1x měsíčně na kontrolním dnu, řeší se detaily projektu
a také, kde na to vzít peníze.
VYHROCENÝ ROK 2020
27. ledna tohoto roku jsme za Lošbates odeslali na všechny zastupitele a radní obce Mukařov dopis, který zde pro vás
uveřejňujeme, kde jsme nabídli několik řešení, jak navýšit přechodně kapacitu ZŠ Mukařov do doby, než bude
dokončena výstavba ZŠ Lošbates. NIKDY jsme na náš dopis neobdrželi žádnou odpověď!
Starosta Louňovic opakovaně vytvářel tabulky s počty žáků, kteří by v následujících pěti letech měli nastoupit a
opustit ZŠ. Opakovaně jsme vedení obce Mukařov předkládali tyto tabulky, abychom dokázali, že s trochou dobré
vůle kapacitu navýšit lze, a to bez výrazného nepohodlí pro děti či vyučující.
Namísto odpovědi na náš lednový dopis se na úřední desce ZŠ Mukařov objevila kritéria pro přijetí dětí do prvních
tříd. Tato kritéria prakticky vylučovala možnost přijetí dětí z jiných obcí, než z Mukařova.
Dne 6. 4. 2020 odeslal Ing. Řehák za Lošbates dopis na Krajský úřad, kde jsme žádali o pomoc, jak dále v této nelehké
situaci postupovat.
V průběhu dubna jsme také iniciovali schůzku se senátorem JUDr. Ing. Zdeňkem Hrabou, Ph.D., který nám taktéž
přislíbil pomoc.
ZŠ Mukařov se neustále odvolávala na nemožnost navýšení kapacity z hygienického hlediska. Dne 13. 5. 2020 zažádal
mukařovský zastupitel MVDr. Pavel Mádr o schůzku s krajskou hygieničkou. Této schůzce byl přítomen mimo jiné náš
pan starosta Ing. Řehák. Zpráva z této návštěvy je součástí tohoto článku a její závěr hovoří jasně:
„S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že po optimalizaci (navýšení) počtu hygienických kabin pro
dívky v ZŠ Mukařov lze vzhledem k počtu hygienických zařízení pro žáky dosáhnout maximální kapacity 800 žáků.“
To je tedy navýšení o 140 žáků (oproti stávajícím 660)!!!
Výsledkem všeho snažení bylo to, že zastupitelstvo obce Mukařov na svém zasedání dne 30. 6. 2020 NESCHVÁLILO
navýšení kapacity ZŠ Mukařov, ba co víc, okolním obcím bez výpovědi zrušilo Dohody vytvoření společného
školského obvodu spádové školy, tudíž tyto nemají kam umístit své prvňáčky.
Vzhledem k tomu, že v době zápisu platila spádovost pro okolní obce, rozhodl Krajský úřad, po druhém odvolání
zákonných zástupců nepřijatých dětí, o přijetí těchto dětí k základní školní docházce do Základní školy Mukařov. To se
stalo, ale vedení obce Mukařov, jakožto zřizovatel školy rozhodlo kvůli tomuto kroku o podání žaloby na Krajský
úřad. Rodičům dětí, přijatých na základě odvolání bylo na osobní schůzce v Mukařově důrazně doporučeno, aby své
děti do této školy nedávali, protože se může stát, že soud vyhoví podané žalobě a děti budou muset uprostřed
školního roku ZŠ v Mukařově opustit.
CO BUDE DÁL?
Vedení obce Louňovice momentálně jedná s okolními školami o tom, zda je šance na umístění našich prvňáčků
v příštím školním roce v nějaké schůdné dojezdové vzdálenosti. Pokud se nám to nepodaří, bude muset spádovou
školu pro naši obec určit Krajský úřad.
V mezičase jsme zase o kus dál v projekčních pracích pro ZŠ LOŠBATES. Máme projektovou dokumentaci pro územní
řízení, máme veškerá potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací (kladná) a probíhá
řízení pro vydání územního rozhodnutí. Zároveň již byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavení
povolení.
A samozřejmě řešíme, kde na to vzít… Před několika týdny navštívil náš pan starosta spolu s paní starostkou Svojetic
předsedu vlády Andreje Babiše, kde mu detailně popsali projekt ZŠ Lošbates a kde zazněl příslib možného
financování z dotačních fondů. V těchto dnech již komunikujeme s ministerstvem školství parametry, ze kterých
vyplyne výše dotace. Je nad slunce jasné, že tak malé obce, jakými Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice bezesporu
jsou, nemohou tak nákladný projekt, jako je stavba nové základní školy, financovat ze svých vlastních rozpočtů!

Katastrofální situace v umísťování našich prvňáčků do základní školy nás velice trápí. Věřte, že jsme za poslední tři
roky věnovali stovky hodin tomu, abychom situaci vyřešili. Kdybychom se měli rozepsat, na jaká úskalí narážíme,
nestačil by na to celý tento Zpravodaj. Ale optimismus nás žene vpřed a doufáme, že společnými silami dokážeme
vybudovat kvalitní školu 21. století, kde se budu spokojeně vzdělávat naše děti několik dalších desetiletí.

