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Věc: petice podle § 1 zákona č. 85/1990, o právu petičním na podporu výstavby Základní školy u
sportovního hřiště v městské části Praha – Zličín
Ve smyslu zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, my, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této
petice o neodkladné rozhodnutí, týkající se výstavby základní školy v městské části Praha – Zličín, jejíž
vybudování je již dlouhou dobu ze strany MHMP občanům slibováno, výstavba je však stále
oddalována.
Řada developerů realizovala do současné doby v naší městské části rozsáhlou bytovou výstavbu a
podle územního plánu tato výstavba dále poroste. Není však doprovázena jakoukoliv občanskou
vybaveností, především základní školou, ačkoliv každým rokem přibývají desítky dětí. V současné době
na území MČ žije více než šest tisíc trvale hlášených obyvatel a další nejméně čtyři tisíce nehlášených.
Dětí do 15 let věku je více než tisíc a každoročně cca devadesát dětí přibývá.
Základní škola byla vybudována v části mateřské školy, čemuž také odpovídají školní prostory. Malé
třídy jsou přizpůsobeny cca pro 22 žáků bez jakékoliv další možnosti moderní výbavy, jak to je obvyklé
u plně organizovaných základních devítiletých škol, i možností realizovat ve větším rozsahu
mimoškolní aktivity. Existuje sice možnost využívat školní autobus k dopravě do spádových škol v MČ
Praha 17, to je však složité i pro děti na II. stupni, pro malé děti na I. stupni, i z hlediska jejich
bezpečnosti, odvoz autobusem do neznámé školy v neznámé městské části je prakticky nemožný. Děti
proto nenastupují do spádových škol, protože rodiče dávají přednost zařazování dětí do plně
organizované základní školy od první třídy, aby děti nemusely měnit školu v průběhu školní docházky
a školní výuka probíhala ve známém prostředí a známém kolektivu.
Se stále narůstajícím počtem dětí se městská část ocitla ve zcela bezvýchodné situaci a pro rodiče to
představuje značnou stresovou zátěž. Navíc se z MČ Zličín stává stále více „mrtvé město“, kam se
jeho obyvatelé vracejí pouze přespat, avšak postrádají k němu jakoukoliv osobní vazbu, která se
vytváří už ve společnosti vrstevníků při návštěvě školy.
MČ podle požadavku MHMP již v roce 2009 zajistila pozemek pro výstavbu, investovala nemalé
finanční prostředky do zpracování projektu a získala stavební povolení, které bylo již několikrát
prodlužováno. Naděje na výstavbu školy je však stále odsouvána.
Žádáme Vás proto, vážená paní primátorko, abyste vahou svého slova pomohla prosadit do rozpočtu
hlavního města finanční prostředky na realizaci základní školy ve Zličíně. V Praze neexistuje MČ naší
velikosti, která by základní školu neměla. Všechny ostatní MČ, které mají rovněž školu jen pro I.
stupeň, nemají ani třetinu počtu našich obyvatel. Nechceme nic jiného, než mají i okolní městské části,
kde je vybudováno i několik škol. Nechceme však zároveň, aby problémy okolních městských částí
s nevyužitými prostorami ve školách musely řešit naše děti formou „školní turistiky“.
Děkujeme Vám za čas a pozornost, kterou budete věnovat problémům občanů naší MČ a jejich řešení.
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