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       V Čelákovicích dne 22. 10. 2015 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 

 
……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II 

 
……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II 

Petr Kabát, předseda OV Sedlčánky 

 

 
MATERIÁL Č. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Budova bývalé Obecné školy v Sedlčánkách byla postavena v roce 1909. Svou 
původní funkci plnila až do 70. let 20. století. Od roku 1976 sloužila jako Okresní 
materiálové středisko, zřízené odborem školství Okresního úřadu Praha-východ. 
V roce 2011 byla Ministerstvem kultury ČR prohlášena kulturní památkou. Budova 
bývalé školy s hodinovou věží a zvoničkou je dominantou Sedlčánek. K budově 
náleží rozlehlá zahrada, v níž se například v letošním roce uskutečnilo 5. setkání 
rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně dne 20. června 2015. 
 
V současné době objekt chátrá a je nezbytné rozhodnout o dalším možném využití a 
zahájit přípravy na rekonstrukci budovy. Ve Zpravodaji města Čelákovic č. 6/2015 
v rubrice Zastupitelská aréna byl položen dotaz „K jakým účelům a v jakém horizontu 
považujete za reálné využít bývalou školu v Sedlčánkách?“ s tím, že byly sděleny 
následující odpovědi: 

Volební subjekt Možné využití objektu 

ODS Vzdělávací, kulturní či sociální potřeby  

ANO 2011 Škola, objekt pro seniory, pobočka knihovny 

PRO Č - 

KSČM Objekt pro mládež, resp. občanské aktivity 

SNK NČ Školský objekt, mimoškolní aktivity 

TOP 09 Komoditní centrum, kulturní epicentrum 

ČSSD Mateřská škola a 1. stupeň základní školy 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Ve Zpravodaji města Čelákovic č. 09/2015 byla prezentována výzva Osadního 
výboru Sedlčánky ve věci ankety k dalšímu využití objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách. Tato anketa probíhala ve dnech 5. – 30. září 2015. Občanům 
Sedlčánek a Císařské Kuchyně byl anketní lístek vložen do zářijového vydání 
Zpravodaje, ostatní si jej mohli vyzvednout na sběrných místech (podatelna 
Městského úřadu, pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách, restaurace Na 
Vošverku a U Strnadů). Celkem bylo vytištěno 400 anketních lístků, přičemž 
distribuováno bylo 350 kusů.  
 
Celkem bylo vyplněno 122 anketních lístků (34,9 % z distribuovaných). Osadní výbor 
Sedlčánky otevřel zapečetěné urny ve středu dne 14. října 2015 a výsledky ankety 
jsou následující: 

Počet Využití objektu 

58 ks Využití objektu pro seniory a volnočasové aktivity 
/prostory pro seniory, případná kombinace se stacionářem, prostory 
pro mimoškolní aktivity, zájmové kroužky/ 

51 ks Školství a volnočasové aktivity 
/prostory pro dětskou skupinu, prostory pro 1. stupeň základní školy, 
prostory pro mimoškolní aktivity, zájmové kroužky/ 

6 ks Oba návrhy akceptovatelné (senioři i školství) 

3 ks Výhradně mateřská škola 

4 ks Neplatné 

 
Veřejná prezentace a vyhodnocení výsledků ankety o využití budovy bývalé školy 
v Sedlčánkách se uskutečnilo v restauraci Na Vošverku dne 20. října 2015. 
 
Z komentářů v anketních lístcích je zřejmé, že občané uvítají zejména rekonstrukci 
chátrajícího objektu, který by měl i do budoucna zůstat v majetku města. Jeho využití 
řeší až jako sekundární záležitost.  
 
Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 schválený usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 11/2011/3 ze dne 14. prosince 2011 nemá řešení 
využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách jako samostatnou prioritu, resp. opatření. 
Nicméně do řady opatření je možné tuto agendu implementovat.  
 
O vyjádření k možnému využití objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách byly 
požádány vedoucí odboru školství, informací a kultury a vedoucí odboru pro 
občanské záležitosti. Dále byly osloveny vedoucí Pečovatelské služby, ředitelka 
Základní umělecké školy Jana Zacha a Městského domu dětí a mládeže. Jejich 
stanoviska jsou uvedena níže. 

 
Vyjádření vedoucí OŠIK Marie Vávrové ze dne 20. 10. 2015 
Budova čp. 45 v Sedlčánkách je cenným příkladem venkovské veřejné budovy 
z prvních let 20. století. Z tohoto důvodu byla vyhlášena v roce 2011 kulturní 
památkou. Především její historicko-architektonická památková hodnota je důvodem 
k obnově v co nejkratší možné době.  
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Návrat k původnímu účelu  využití budovy, tedy pro potřeby čelákovického školství, je 
opakovaně diskutován v kruhu odborníků i veřejností již od roku 2005, a to velmi 
uvážlivě se všemi důsledky pro jednotlivé typy škol a školských zařízení (dostupnost, 
přeprava dětí, stravování, prostory pro tělesnou výchovu apod.) Nároky na dnešní 
školu, z pohledu legislativy a hygienických předpisů, vybavenosti k  výuce, 
návaznosti na mimoškolní aktivity a nadstavbové vzdělávání, ale i z pohledu rodičů, 
staví tento objekt mimo zájem dnešního školství, alespoň jako stav trvalý.       
Doporučuji, ve shodě s řediteli příspěvkových organizací města zřízených pro oblast 
školství a kultury (závěry z porady ředitelů ze dne 19. 10. 2015), zachovat charakter 
veřejné budovy, vytvořit pro občany Sedlčánek a Císařské Kuchyně, místo pro 
setkávání, vzdělávání, zájmové a občanské aktivity, kulturní a jiné služby.  
 
Vyjádření vedoucí OOZ Radky Körnerové, referentky pro sociální věci a zdravotnictví 
Šárky Čmugrové a vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Václavy Snítilé ze dne 22. 10. 
2015 
Využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách bylo na odboru pro občanské záležitosti 
projednáno ve spolupráci s referentkou Šárkou Čmugrovou, DiS., která má na 
starosti sociální agendu, a s Mgr. Václavou Snítilou, vedoucí Pečovatelské služby. 
Jejich návrhy a náměty využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách korespondují s 
výsledky ankety a shodují se především v prvních dvou bodech – využití objektu pro 
seniory, sociální oblast a volnočasové aktivity.  
Z hlediska sociálního lze budovu využít i jako denní stacionář pro fyzicky a mentálně 
postižené klienty. Cílem denního stacionáře by byl rozvoj kognitivních funkcí, rozvoj 
tělesné motoriky, rozvoj schopností a základních dovedností. Zahrnout se zde mohou 
i výtvarné činnosti, diskusní kroužky, vaření, canisterapie a další, ale také podpora 
samostatného bydlení. Dětí s postižením sice v dnešní době ubývá, ale stále jsou 
případy, kdy se dítě s postižením narodí nebo se jím stane v průběhu života. Denní 
stacionář by ulehčil rodině v jejich těžké situaci. 
Dále by se v budově bývalé školy mohla nacházet chráněná dílna, která by lidem s 
postižením přinesla částečný přivýdělek. Zde by se ovšem musely oslovit firmy, které 
by byly schopné práci nabídnout (například balení různých balíčků apod.). 
Toto vše by však vyžadovalo bezbariérovost celého objektu, vybavení objektu a 
zkušený personál. 
Z hlediska využití pro seniory by se v budově mohla nacházet místnost pro pořádání 
seminářů a kurzů – možnost zapojení i dataprojektoru a PC. 
Z hlediska školství se odbor pro občanské záležitosti přiklání k využití budovy bývalé 
školy v Sedlčánkách jako odloučeného pracoviště MDDM a ZUŠ (dostupnost pro děti 
ze Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Jiřiny).  
 
Vyjádření ředitelky ZUŠ Jana Zacha Mgr. Viktorije Kraf Hanžlíkové ze dne 21. 10. 
2015 
využití budovy školy v Sedlčánkách je z našeho pohledu nevyhovující, a to z těchto 
důvodů: 

 malý počet dětí ze Sedlčánek, které chodí do naší školy (děti z Čelákovic tam 
pravděpodobně nebudou dojíždět); 
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 k výuce je třeba velké množství pomůcek, které nelze  pravděpodobně 
zabezpečit v případě multifunkčního využití budovy. 

 
Vyjádření ředitelky MDDM Ing. Aleny Zradičkové ze dne 22. 10. 2015 
MDDM se k dotazu nevyjádřil s tím, že ředitelka příspěvkové organizace čerpá ve 
dnech 22. října – 2. listopadu 2015 řádnou dovolenou. 
 
V návaznosti na rozhodnutí ředitelek příspěvkových organizací města a vedoucí 
organizační složky bylo o stanovisko požádáno ještě Rodinné centrum ROUTA, které 
o nabídce uvažuje, ale je třeba blíže specifikovat časový horizont zahájení aktivit a 
další podrobnosti, které jsou zásadní pro zvážení reálných kapacit. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Přihlédnout k výsledkům ankety i shora uvedeným vyjádřením. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva města. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 

3.1. se seznámilo s výsledky ankety Osadního výboru Sedlčánky 
k dalšímu využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách konané ve dnech 5. 
– 30. 9. 2015. 
3.2. souhlasí s kombinovaným využitím budovy bývalé školy 
v Sedlčánkách: 
a) přízemí – ……………………………………; 
b) 1. patro – ……………………………………; 
c) podkroví – …………………………………… 
3.3. ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit projektovou 
přípravu ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 
7/2015/3.2 ze dne 4. 11. 2015. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
- 

 
 


