Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
„Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany“
Cílem projektu je vytvořit celek navzájem propojených budov, kde přesun mezi jednotlivými
objekty bude vyhovovat dnešnímu standardu, včetně bezbariérového řešení.
Proto se mezi objekty D, E, A a venkovním hřištěm vytvoří nový jednopodlažní objekt
(objekt G), který bude sloužit jako hlavní komunikační uzel mezi všemi pavilony, dále zde
bude umístěn hlavní i vedlejší vstup do objektu a také centralizované šatny pro všechny žáky.
Dále budou propojeny objekty A, B a C a vytvoří tak jeden dlouhý objekt. Na objekt A
naváže nový třípodlažní objekt (objekt F), který v novém provozu školy bude fungovat jako
správní. Objekt F navazuje na novou vstupní halu – objekt G i na objekt A.
Na stávající pavilon E bude nastaveno třetí podlaží.
Předmětem projektu je celková revitalizace a navýšení kapacity základní školy. Stávající stav
areálu, kdy výuka probíhá ve všech objektech a přechod mezi jednotlivými pavilony je možný
pouze po přestřešených chodníčcích, je z dnešního pohledu nevyhovující.
Cílem záměru je spojit všechny pavilony do jednoho funkčního celku, aby přesuny mezi
jednotlivými třídami byly pohodlné.
Součástí návrhu je i navýšení kapacity školy. Po revitalizaci bude v areálu školy celkem
29 kmenových učeben, 9 odborných učeben, 8 učeben pro školní družinu a také plnohodnotné
zázemí pro učitele a ostatní zaměstnance školy
Bezbariérovost řešení zajišťují rampy, které jsou umístěny při vstupu do objektu D a E
z hlavní vstupní haly (objekt G). Objekt A i F jsou na stejné výškové úrovni jako vstupní hala
(objekt G). Výškové rozdíly mezi objekty A, B a C jsou také vyřešeny rampami umístěnými
na hlavní chodbě.
V nově propojeném komplexu budov budou umístěny celkem tři výtahy
Stávající hodnoty:
Počet kmenových tříd:
Počet odborných učeben:
Počet místností pro ŠD:
Počet žáků:
Počet zaměstnanců:
Počet žáků do roku 2022:
Počet zaměstnanců do roku 2022:

16 učeben +2 (v r.2020)
6 učeben -2 (v r.2020)
1 místnost
561 žáků
65 zaměstnanců
630 žáků
80 zaměstnanců

Hodnoty po rekonstrukci:
Počet kmenových tříd:
Počet odborných učeben:
Počet místností pro ŠD:
Počet žáků:
Počet zaměstnanců:

29 učeben
9 učeben
8 místností + sborovna
750 - 800 žáků
82 zaměstnanců
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Stávající stav

Budoucí stav
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Schválená studie revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany je na webu města
https://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/planovani-dokumenty/zakladni-skola/ZSKLECANY_prezentace_190218.pdf
Dne 28.5.2020 byla uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, v polovině června
budou zahájeny stavební práce na projektu „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany
- 0. etapa“. Tato 0. etapa bude financována z vlastních zdrojů, v současné době není
vyhlášena žádná výzva ke spolufinancování projektu. Předpokládá se spolufinancování
dalších etap v rámci avizovaných a připravovaných výzev MF, resp. MŠMT v letech 2022
-2023.
V rámci 0. etapy dojde k nástavbě 3NP na objektu E (etapa 0.B), která nikterak nepřevýší okolní
stavby a je navržena ve stejném architektonickém duchu, jako zbytek staveb v areálu. Změny
dispozic v objektu C (etapa 0.A) jsou pouze v interiéru a na venek se neprojeví. Dále bude
v rámci 0. etapy provedeno kácení stromů, vybourání přístřešku, nové inženýrské sítě
(kanalizace, vodovod, rozvody NN a teplovod), výměna kotlů, terénní průleh a úpravy oplocení.
Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany - 0. etapa je na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-a-dostavba-zs-klecany-0-etapa

Název projektu:
Financování - 0. etapa:
Datum realizace etapy 0:
• Etapa 0.A
• Etapa 0.B
Zhotovitel stavby:

„Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany“
27 689 472,58 Kč bez DPH (vlastní zdroje)
zahájení 12.6.2020, dokončení 30.8.2020
zahájení 11.6.2021, dokončení 30.8.2021
DEREZA, společnost s ručením omezeným,
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6; IČ: 48036315
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