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ZŠ Čerčany – vizualizace současný stav

ZŠ Čerčany – vizualizace navrhovaný stav

Pořádný balík peněz pro Čerčany, Chotýšany, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
a ministerstvo financí v rámci svých programů rozšiřování kapacit základních škol podpoří hned čtyři projekty v Posázaví.
Největší porci z programu ministerstva financí dostane obec Čerčany na rozšíření
a modernizaci Základní školy Čerčany. Vybudování nové tělocvičny a pěti nových učeben, včetně rozšíření zázemí školy, ministerstvo podpořilo dotací ve výši přes 54 milionů

korun. Projekt bude realizován ve dvou etapách a dokončen v roce 2017.
Obec Chotýšany získala naprojekt rozšíření
Základní školy v Chotýšanech, realizovaný
na území mikroregionu CHOPOS, dotaci
MŠMT ve výši 14 milionů korun.
Město Jílové na projekt nástavby školy
a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny
Základní školy Jílové obdrží od ministerstva

financí celkovou dotaci ve výši téměř 21 milionů korun. Projekt bude dokončen v roce
2017.
Město Týnec nad Sázavou pak ze stejného
programu ministerstva financí získalo celkovou dotaci ve výši 18,5 milionu korun
na přístavbu Základní školy Týnec nad Sázavou. I v tomto případě se jedná o dvouletý projekt, který bude dokončen v příštím
roce.

ZŠ Čerčany – současný stav
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Místní akční skupina Posázaví a Posázaví o.p.s.
Dvě mateřské školy z Posázaví usilují o evropské peníze
Do výzvy č. 14 Integrovaného regionálního
operačního programu na podporu rozšiřování kapacit mateřských škol byly v rámci
Posázaví podány dvě žádosti o dotaci. První
podalo město Benešov na projekt nové stavby Mateřské školy Úsměv – jeho cílem je zvýšení kapacity této mateřské školy o 40 míst.
Původní a zastaralý komplex pavilonů nahradí moderní novostavba mateřské školy se

zajímavě řešeným dětským parkem. Celkové
investice včetně vybavení budovy a učeben,
vybudování dětského parku, nákupu kompenzačních pomůcek a parkovacích ploch
před areálem školy dosahují téměř 80 milionů korun.

25 dětí. Město již začalo s realizací stavby,
která vyřeší rostoucí zájem rodičů z Neveklova a okolí o zapojování dětí do předškolního vzdělávání. Nový pavilon mateřské školy
v Neveklově bude dokončen do konce letošního roku. Celkové náklady projektu přesahují 7 milionů korun.

Druhým projektem je výstavba nového pavilonu Mateřské školy Neveklov s kapacitou

Školy a děti z Posázaví pomáhaly čistit řeku Sázavu
Pedagogové a žáci
řady
základních
a mateřských škol
z regionu se podíleli, stejně jako
v předchozích letech, na letošním 11. ročníku akce Čistá řeka
Sázava.
Posázaví o.p.s. tak i touto cestou posílá po-

děkování za pomoc do Základní školy a Mateřské školy Kácov, Základní školy Divišov,
Základní školy Uhlířské Janovice, Základní
školy Mnichovice, Základní školy Sázava,
Základní školy Čerčany, Základní školy Týnec nad Sázavou a Základní školy Krhanice.
V neposlední řadě se patří poděkovat také
Dětskému domovu v Sázavě a Mateřskému
centru Motýlek. Dojetřický potok vyčistily

děti s rodiči z MC Putti, potok u Radvanic si
vzala na starost Mateřská škola Radvanice,
o vyčištění části Jevanského potoka se postarala Základní škola ve Stříbrné Skalici.
Základní škola Mnichovice vyčistila potok
Mnichovka a školáci z 8. A a 8. B ze sázavské
základní školy uklidili Talmberský potok.
Úklid Křešického potoka si vzala za své Základní škola v Teplýšovicích. Všem ještě jednou děkujeme!

Vítězem soutěže Čistá řeka Sázava jsou Kácováci
V minulém eZpravodaji jsme vás informovali o vyhlášené soutěži Čistá řeka Sázava,
kterou pro týmy dětí a žáků do 18 let vyhlásila společnosti Posázaví o.p.s. Záměrem
organizátora soutěže bylo vytvoření populárně naučného a zábavného vzdělávacího
produktu, jehož klíčovým tématem bude
řeka Sázava jako jedna z přírodních dominant Posázaví. Čtyři školní týmy se do sou-

těže přihlásily s originální stolní hrou, pátý
kolektiv se prezentoval pracovním sešitem
obsahujícím pohádkové čtení a úkoly pro
dětské čtenáře.
Součástí hodnocení soutěžních produktů
bylo samozřejmě i jejich vyzkoušení, toho
se se ctí ujali žáci ZŠ Bílá 1 v Praze 6. Všechny soutěžní práce byly hratelné, logické

a přínosné z hlediska jejich zaměření na poznávání. Vítěz však mohl být vyhlášen jen
jeden – stal se jím tým Kácováci ze Základní
školy a Mateřské školy Kácov, jenž získal výlet v hodnotě 6 000 korun, které do soutěže
věnoval Jaromír Biolek, majitel firmy Bisport s.r.o. Malou odměnu ale dostaly od Posázaví o.p.s. všechny soutěžící týmy.

Vítězem soutěže „Strážci památek 2016“ je ZŠ Netvořice
Vítězem třetího ročníku soutěže Strážci památek se stal tým 9. třídy Základní školy Netvořice ve složení Dominika Novotná, Barbora
Stibůrková, Martin Fulín a Vojtěch Kluvanec.
Na druhém místě skončilo družstvo benešovských gymnazistů a třetí příčku obsadil tým
ZŠ a MŠ Kácov. Tématem letošní soutěže, kterou pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu Posázaví a žáky tercie a kvarty Gymnázia
Benešov vyhlásila společnost Posázaví o.p.s.,
byly historické osobnosti a památky regionu.
Do soutěže se přihlásilo sedm týmů, kromě
výše uvedených soutěžily ještě čtyři týmy ze
ZŠ Divišov. Na vítěze čeká čtyřdenní pobyt
na hradě Pořešín v jižních Čechách.
Prvním soutěžním úkolem bylo vypátrat informace doposud „neznámé o známé osobnosti regionu Posázaví“ a zpracovat je formou
písemného příběhu. Druhým úkolem soutěžních týmů pak bylo vytvořit krátkou virální
(video) pozvánku k návštěvě jimi vybrané památky v regionu Posázaví.
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Soutěž „Strážci památek“ vznikla jako součást projektu „Po cestách a hradech doby
Karla IV.“, kterou společně realizovaly společnosti Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Účast v soutěži byla založena
pouze na dobrovolnosti škol
a na iniciativě jejich vyučujících, ochotných se žákům
věnovat nad rámec svých
povinností. Prvních dvou
ročníků se zúčastnila zhruba
pětina oslovených škol.

va, který si nejlépe poradil se zadáním – vytvořit „Průvodce mým krajem, po okolních
památkách v regionu Posázaví“ a navrhnout
vitráž na téma „Památka našeho kraje.“

V prvním ročníku v roce
2014 měli soutěžící za úkol
výtvarně zobrazit některou
z posázavských památek,
napsat její kroniku a vyrobit
repliku týnecké kameniny.
Nejlépe se to povedlo týmu
Gymnázia Benešov. Vítězem
druhého ročníku se stal tým
8. třídy Základní školy Sáza-
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