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Mgr. Pavel Bokr nar. 10.3.1982, Na Stráni 80, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany
 

Adresováno:
- Zastupitelstvu Města Králův Dvůr k jednání dne 24.3.2014
- Školské a kulturní komisi Králův Dvůr
- Městu Králův Dvůr
 

Věc: Vyjádření, návrhy a myšlenky ke koncepci rozvoje ZŠ Jungmannova a 
sousedícího hřiště

Jako zastupitel se stále neztotožňuji s koncepcí rozvoje základní školy Jungmannova a sousedícího hřiště 
proto ke svým dřívějším podáním a vyjádřením v této věci nyní předkládám ještě zastupitelům města trochu 
jinou koncepci založenou na několika myšlenkách, které považuji za lepší nežli na školním hřišti budovat 
parkoviště a nový školní pavilon koncipovat tak, že děti budou „uvěžněni“ mezi dvěma blízkými budovami 
tak že ze svých tříd by měli mít výhled často jen na blízkou protější budovu. Tímto bych chtěl rozvinout 
diskuzi ohledně koncepce rozvoje s tím, že jsou i jiné možnosti rozvoje školy a pokud možno s tím, aby 
správný rozvoj a nejlepší řešení dostavby a další koncepce rozvoje školy doporučil kvalifikovaný odborník – 
vždyť škola je vizitkou města a je třeba vybudovat důstojné místo pro vzdělávání, nikoliv neustále vytvářet 
provizorní či „nouzová“ řešení – ta pomohou řešit akutní problémy (tímto nenapadám postupné vytváření 
tříd ve stávajících budovách, ale toto adresuji jak jest výše uvedeno k nově plánovanému pavilonu mezi 
školní budovou a Jungmannovou ulicí a záměru vybudovat v části hřiště parkoviště – tyto zásahy většího 
rozsahu by již měli být velmi koncepční s ohledem na vytvoření trvale kvalitních podmínek pro vzdělávání); 
pro budoucí rozvoj - výstavbu celých nových křídel školy či pavilonů již musí být rozumná koncepce.

V přiložené koncepci se také snažím reagovat na výtky, které k mým myšlenkám dříve směřovaly – dříve 
jsem však ve své koncepci některé aspekty neřešil a soustředil se jen na využití hřiště a prostoru pro 
přístavbu školy, nicméně jak dokazuji v přiložené koncepci je možné mé myšlenky (které v dřívější verzi mé 
koncepce nebyly rozpracovány do takové úrovně jako v této koncepci) dále rozvíjet a v případě potřeby řešit 
i parkování, i když koncepčně se mi samozřejmě nelíbí hledat místo pro parkoviště v prostorách školy, které 
mají sloužit výuce či jako klidová zóna, ale na druhou stranu vím že v tomto již bohužel nejsou prostorové 
poměry dostatečné, což ale také bylo bohužel způsobeno nevhodnými rozhodnutími v minulosti.

Ohledně rozvoje školy se neztotožňuji s umístěním nově plánovaného pavilonu. Místo něj nejprve navrhuji 
zvážit vybudování přístavby – celého nového křídla školní budovy směrem ke hřišti, v další řadě pokud by 
nedostačovala přístavba bych se například soustředil na možnost nástavby nad „dřívější malou tělocvičnou“, 
v další řadě pak by stálo za to zjistit, zda-li nelze využít půdní prostory stávající školní budovy. Nový pavilon 
bych řešil až v další řadě až po přístavbě možného křídla stávající budovy a dostavbě stávající budovy. Nový 
pavilon bych však neumisťoval tak jak je navržen, ale umístil bych ho pokud možno tak, aby z oken učeben 
byl zachován výhled do širšího prostoru, o nějaké takové umístění jsem se pokusil v přiloženém zákresu 
ztvárňujícím mé myšlenky a nápady ohledně rozvoje školy. Je také možné, že kvalifikovaný odborník by 
mohl vhodným způsobem navrhnout nový pavilon i v prostoru školního hřiště (místo toho aby se na jeho 
části budovalo parkoviště) tak, aby byla zachována funkčnost a využitelnost hřiště.

Jak už jsem uvedl tak je možné najít prostor i pro parkovací místa tak, aby nebylo na parkování využíváno 
školní hřiště a tak aby nemusel být realizován nevhodně prostorové navržený nový pavilon i když i takovéto 
umístění parkovacích ploch se mi vůbec nekreslilo s čistým svědomím.

Jinak moje navržená koncepce nezatracuje možnost vybudování tenisového kurtu na školním hřišti – to je i 
nadále možné, pouze je moje koncepce jinak prostorově uspořádána.

I tuto moji koncepci je možné dále rozvíjet, ale jak jsem uvedl přál bych si aby se tato stala začátečním 
impulsem pro otevření diskuze a hledání nejlepších řešení budoucího rovzoje s kvalifikovanými odborníky! 
Věřím, že mé myšlenky podkladem k hledání lepších a kvalitnějších řešení pro zajištění kvalitního a 
důstojného prostředí ve vzdělávání a předem děkuji za zamyšlení nad koncepcí rozvoje místního školství.

V Zahořanech dne 21.3.2014 
Mgr. Pavel Bokr
Elektronickou verzi tohoto podani podepsal Pavel Bokr (1982) svym uznavanym elektronickym podpisem. Certifikat elektronickeho 
podpisu vydal a vede v evidenci poskytovatel certifikacnich sluzeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. IC 47114983.
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