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Záznam z 14. setkání PS pro financování 

Termín a místo setkání: 26. 4. 2022, 16:00-18:00 h, ZŠ Kněžmost, Na Františku 75 

Zúčastnili se: Robert Rölc, Martina Kulíková, Jana Šťastná, Markéta Tomášová, Veronika 

Biskupová, Hana Vrzáňová, Soňa Razáková, Iva Štrojsová, Jan Chuchlík 

 

Program: výjezdní exkurze do ZŠ Kněžmost, která prošla velkou rekonstrukcí 

_____________________________________________________________________________ 

 

     Základní škola Kněžmost prošla velkou rekonstrukcí, která byla završena v létě roku 2019. 

Od té doby se může škola chlubit jednak původní školní budovou (několikrát modernizovanou, 

aby odpovídala současným požadavkům), ale zejména zrekonstruovaným a zmodernizovaným 

školním pavilonem, školní zahradou s amfiteátrem a tělocvičnou. Nová budova školy je 

třípodlažní objekt, ve kterém je deset odborných učeben (a jedna kmenová třída), všechny 

vybavené interaktivními tabulemi nebo projektory a novým nábytkem. Do zákulisí 

rekonstrukce i do fungování v novém prostoru zájemce zasvětila osoba nejpovolanější, a sice 

ředitelka školy Mgr. Michaela Řeháková Černá. 

     Paní ředitelka se ujala role průvodkyně po školní budově s velkým zaujetím. Díky ní 

přítomní mohli zjistit, že standardem ve všech třídách je interaktivní tabule, počítač, kamera, 

internetové připojení, notebook. Škola tak měla možnost bezproblémové on-line výuky v době 

covidu i nyní (pokud je nějaké dítě nemocné, i v případě nemoci učitele). Škola je velká, 

vzdušná, má k dispozici aulu a široké chodby. Všechny děti mají k dispozici šatní skříňky (od 

1. do 9. třídy). Všechny třídy jsou nově vybaveny nábytkem (v původní budově školy je také 

nový nábytek, ale podlahy, rozvody, topení jsou ještě staré, ty je třeba zrekonstruovat). Vznikly 

nové odborné učebny pro fyziku a chemii, stejně tak i pro informatiku, kde je 28 počítačů 

(odborné učebny původně nebyly kmenové, ale již jsou). Tělocvična je stará, standardní, po 

dobu stavby v ní bylo skladiště a přístup na stavbu, čímž velmi utrpěla, rekonstrukce bude 

nutná (stavba probíhala od 30. 6. 2017 do července 2019, 2. 9. došlo ke slavnostnímu otevření 

pro žáky). Ve škole jsou tři oddělení školní družiny, čtvrté oddělení bude v podkroví. Nyní je 

ve škole 290 žáků (kapacita je počítaná na 350 dětí); ve škole je 14 tříd (15 učeben), ZŠ je 

spádová pro Kněžmost, Branžež, Boseň a částečně Obruby). Paní ředitelka si chválila skvělou 

komunikaci mezi školou a obcí. Do budoucích dvou prvních tříd je přijato 21 a 20 dětí. První 
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stupeň je velmi málo početný, dětem je věnována velká péče, proto jsou úspěšné např. 

i v přijímacím řízení na gymnázium. S paní ředitelkou jsme si prošli školu doslova od půdy po 

sklep, dostali jsme se i do staré budovy nebo na zahradu, která však nebyla součástí projektu 

(nyní je tam pouze travnatá plocha, která čeká na své zvelebení). V závěru paní ředitelka 

pohovořila o nutnosti zrekonstruovat budovu MŠ, pak až bude moct přijít na řadu tvorba 

zahrady. MŠ má výhodu v tom, že má k dispozici bazén, který využívá pro TV i druhý stupeň.  

     Setkání této pracovní skupiny, jež byla otevřená i pro další zájemce, se navíc účastnily 

ředitelky jiných školních institucí, zástupkyně města MH či městský architekt. Pro všechny 

zúčastněné byla akce zajímavá z toho hlediska, že se v Mnichově Hradišti dlouhodobě hovoří 

o nutnosti navýšit kapacity škol – naplánované jsou dostavby tříd u ZŠ Sokolovská či přístavba 

nového školního křídla i celé jedné samostatné budovy pro ZŠ Studentská. Přítomní využili 

možnosti doptat se paní ředitelky na všechny peripetie spojené s výstavbou i fungováním nové 

školní budovy. 

Další setkání PS: bude domluveno e-mailem, poslední schůzka (plánovaná na květen či červen 2022) 

bude společná pro členy všech pracovních skupin projektu MAP II MH  

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 


