Odpovědi na otázky k tématu „Sportovní hala ul. Javornická – Jívanská“ – motivace
výstavby - odpovědi ředitelů Základních škol MČ Praha 20
Kolik hodin tělesné výchovy musí být řešeno mimo objekty základních škol (školní rok 20142015 ?)
Jakým způsobem jsou tyto hodiny tělesné výchovy řešeny, kam žáci základní školy docházejí
dnes?
Jaká částka je dnes měsíčně vyplácena na zajištění hodin tělesné výchovy mimo objekty
školy?
Jaká částka (z této částky) je použita na zajištění hodin plavání?
Kolik zájmových sportovních kroužků nemohlo být zahájeno z důvodu nedostatku vhodných
prostor ve školním roce 2014-2015 a které konkrétně?
Kolik ostatních zájmových kroužků nemohlo být zahájeno z důvodu nedostatku vhodných
prostor ve školním roce 2014-2015 a které konkrétně?

FZŠ Chodovická – odp.ředitel PhDr. Pavel Wild
-Všechny hodiny TV jsou zajištěny v našich tělocvičnách,
-Kroužky organizované školou jsme schopni zajistit také v našich prostorách,
-Kurzy plavání absolvují 2. a 3. třída. Náklady na dítě – 1000 Kč doprava a 65 Kč jedna
lekce.
-Někteří zájemci o pronájem tělocvičen jsou odmítnuti z kapacitních důvodů / např.: fotbalisté
FC Xaverov, atd. dále je zde např. rozšíření požadavků některých subjektů, nedostatek hodin
pro gymnázium, ale kapacitu hodin tělesné výchovy jsme schopni pokrýt/.

ZŠ Ratibořická – odp. ředitelka Mgr. Jana Neudertová
-V sokolovně Chvalkovická máme domluveno 20 hodin týdně. Stejný počet hodin má u nás
gymnastika zdarma (ve smlouvě za 1,- Kč). Další hodiny navíc (18 ve velké tělocvičně a
malých sálech) platí dle směrnice.
-2. a 3. ročník (5 tříd) mají 1 hodinu plavání týdně v 1 pololetí (zařadili jsme ji do našeho
školního vzdělávacího programu – cena 800 -850 Kč doprava, 65 Kč jedna lekce)
-Tělesná výchova mimo školní budovu (Chvalkovická + plavání) = 23 - 25 týdně. Příští
školní rok budeme mít o 1 třídu více, tzn. 4 hodiny - 5 hodin (Tv chlapci, Tv děvčata,
sportovní hry jako volitelný předmět). Celkem 30 hodin budou žáci trávit v jiných prostorách.

-Pokud jde o úhradu ceny - dopravu hradí rodiče, výuka se hradí z ONIV, provoz z
provozních nákladů
-Zájmové kroužky u nás nejsou organizovány školou, ale DDM. Pokud někteří naši učitelé
vedou kroužky, mají dohodu s DDM.

ZŠ Stoliňská – odp. ředitel Martin Březina
-Ve školním roce 2014/2015 nepotřebujeme žádné další prostory pro hodiny tělocviku, naše
tělocvična bude stačit.
-Naši žáci cvičí v naší školní tělocvičně, odpoledne zde probíhá mimoškolní činnost
(kroužky). Pro naši základní potřebu to stačí. Pochopitelně nemůžeme uspokojit všechny
zájemce, kteří chtějí pronájem za účelem provozování nějaké dětské aktivity a dostaví se v
nějakém pozdějším termínu; většinou jsou nejžádanější hodiny rychle zaplněny. Odmítnut byl
kroužek Zumby a tancování. (Fotbalistům byl nabídnut nakonec velmi dobrý časový prostor.)
Žádný požadovaný kroužek nemusel být odmítnut z důvodu nedostatku jiných školních
prostor.
-Žádnou částku škola neplatí dalšímu subjektu za účelem nájmu cvičebních prostor.
-Plavání probíhá v bazénu v Hloubětíně, plavou nám povinně druhé ročníky (škola platí
výuku, rodiče pouze dopravu) a dle zájmu máme plavání zařazeno i do třetího ročníku. Vše si
po odsouhlasení platí rodiče - výuku i dopravu. Orientačně je to za lekci asi 56 Kč, lekcí je
cca 18, doprava se platí okolo 800 Kč.

ZŠ Spojenců – odp. ředitelka Naďa Blesková
-Naše škola potřebuje 10 hodin tělesné výchovy týdně a pokryjeme je v sokolovně ve
Chvalkovické ulici za cenu 300 Kč/hodina.
-Hala v lokalitě Jívanská – Javornická je pro nás příliš vzdálená na to, abychom ji využívali.
Kroužky naplníme v našich prostorách.
-Kurzy plavání absolvuje vždy jedna třída. Náklady na pokrytí pololetí - 900 Kč rodiče a 900
Kč naše škola.

Zpracovala Mgr. Alena Štrobová, radní pro sociální věci a školství

