Pořadové číslo projektu:

45

Název projektu:

Obnova prostoru před (případně za) ZŠ Olešská - vesele a s radostí
do školy!

Popis projektu:

Návrh řeší úpravy prostor u ZŠ Olešská. Obsahuje umístění
několika laviček případně aktivních prvků (prolézačky, houpačky,
pískoviště pro nejmenší), či umístění malého altánku.

Navrhovatel projektu:

Yvona Jankovská

Lokalita:

Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

cca 200 - 700 tis. Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Neschváleno: Nejedná se o pozemky města.

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Strašnice

Název návrhu*:

Obnova prostoru před (případně za) ZŠ Olešská - vesele a s radostí do školy!

Lokalita, které se
návrh týká*:

Strašnice

Identifikace
navrhovatele:

Yvona Jankovská

Adresa trvalého
pobytu:

E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Odůvodnění
návrhu*:

ZŠ Olešská 18/2222
prostor před hlavním vchodem

ráda bych požádala o obnovu prostoru před ZŠ Olešská.
Současný stav je neutěšený, rodiče a prarodiče čekající před školou na svoje děti si nemohou
sednout ani na lavičku, ale i obráceně děti čekající před školou na otevření školy či na rodiče se nudí,
nemohou si ani sednout ani si na ničem hrát a potom se nudí a vymýšlejí vylomeniny apod. což
často až k úrazům.
Prostor za ZŠ je rozhlehlá zahrada s multifunkčním hřiště, nicméně bych jako rodič uvítala také
několik laviček pro posezení na zahradě (není ani jedna) a na za hradě pro děti také není mnoho
herních prvků.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Současný stav prostoru je neutěšený, poměrně velká betonová plocha s několika stromy po obvodu,
bez jediné lavičky, případného zázemí pro děti (prolézačky, kolotoče, houpačky, altánek) případně
vybudování plně funkčního dětského hřiště.
Prostor za školou bez jediné lavičky pro posezení, nedostatek herních prvků pro děti.

Zamýšlený stav*:

V případě realizace tohoto projektu by byl prostor využíván širokou veřejností z bezprostředního i
širokého okolí. Tedy především rodiči a prarodiči dětí navštěvujících tuto školu, dále jistě všech dětí,
které navštěvují tuto školu nebo jejich menších sourozenců a v neposlední řadě i obyvateli kteří žijí v
okolí.
Umístěním několika laviček případně aktivních prvků (prolézačky, houpačky, pískoviště pro
nejmenší) nebo umístěním malého altánku by prostor získal nový rozměr . Myslím, že všechny děti,
rodiče, prarodiče i obyvatelé této lokality by tuto změnu uvítali.
Za školou kde probíhá odpolední družina pro děti je situace obdobná, rodiče by uvítali umístění

několika laviček a umístění několika herních prvků by zase jistě uvítali všechny děti.
Kvantifikace osob
zasažených realizací
návrhu*:

2500 - 4000

Předpokládané
náklady*:

cca 200 - 700 tis.

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Rozpočet obnovy venkovních prostor před a za ZŠ OLEŠSKÁ

Přední část – prostor před školou
Vybavení prostoru – lavičky (25 ks) cca 4.000,- Kč / lavička

100.000,- Kč

Herní prvky
(kolotoč, prolézačka, pískoviště, herní domek) á 25.000,- - 70.000,- Kč

100.000,- Kč – 280.000,- Kč

Zadní část – zahrada
Vybavení prostoru – lavičky (10 ks) cca 4.000,- Kč / lavička

40.000,- Kč

Herní prvky
(kolotoč, prolézačka, pískoviště, herní domek) á 25.000,- - 70.000,- Kč

100.000,- Kč – 280.000,- Kč

