
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání 

Na osmé schůzce zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova 8 

jsme přivítali milého hosta, paní místostarostku města Boskovice Dagmar Hamalovou. Téma 

našeho setkání bylo již předem dáno, a to výstavba polytechnického centra na místě dnešní 

,,jámy na Bílkové“. Setkání se uskutečnilo v prostorách nové žákovské knihovny ve velmi 

příjemné přátelské atmosféře.  

 

 

Všichni přítomní zástupci 5. – 9. ročníků velmi pozorně naslouchali každému slovu o 

novém projektu, na který se těší, ale zároveň toho o něm moc neví. Zhlédli obsáhlou 

dokumentaci nazvanou Studie proveditelnosti. Během hodin Výchovy k občanství se žáci 8. 

ročníku v minulosti zabývali anketou, ve které se občané vyjadřovali k několika návrhům, 

které by město vybudovalo na místě ,,jámy na Bílkové“.  Každou novou informaci uvedenou 

v dřívějších Radničních listech a na webu města rozebírali a již dva roky diskutují o 

polytechnickém centru, které zde má být vybudováno. Stále si ale kladli otázku především 

žáci 8. a 9. ročníku, kteří při pohledu z okna vidí právě tuto jámu: ,,Kdy se tady začne něco 

dít?“  

 



V pátek 2. března se žáci dověděli o polytechnickém centru více. Nyní mají již přesné 

informace přímo od paní místostarostky. Stěžejní pojmy jako biotop, amfiteátr, kontejnery, 

nové odborné učebny zaměřené na dřevovýrobu, kovovýrobu, elektrovýrobu, již mají mezi 

žáky konkrétní podobu. Součástí centra bude učebna přírodovědecká, venkovní učebna 

přírodovědecká a dílna drobných řemesel, součástí bude i učebna techniky a technologií. 

Některé zastaralé učebny – učebna chemie a fyziky a dílny -  se tak přesunou do nového 

centra a uvolní tak prostory např. výtvarnému ateliéru, který již nyní prostorově nevyhovuje 

možnostem výuky výtvarné výchovy. Společně jsme debatovali nad konkrétními příklady 

výuky, které se nám tímto projektem nabízí. Kulturní akce již nebudou ve třídách, ale 

v prostředí amfiteátru. Třeba se dočkáme i nějakého divadla, které v minulosti k našemu 

pracovišti neodmyslitelně patřilo např. muzikál mezi Lidmi a bohy, Mrazík, Boskovický příběh 

aneb Jak Matěj ke štěstí přišel a několik akademií, které propojovaly taneční, dramatické, 

hudební a výtvarné prvky. 

 

  

 

Díky biotopu budou žáci sledovat přímo rybníček s několika živými jedinci. Kromě 

leknínu a rákosí se za vodou přistěhují třeba žáby, vážky, ježci, užovky, které na jaře 

„vyvedou“ mláďata. Biotop oživí také ryby. Vyřešeno bude i problémové parkování v okolí 

centra, které se z podélného změní na příčné a tím vytvoří více místa na větší počet aut. Žáci 

se zajímali také o časový horizont stavby a pro nejmladší členy školního parlamentu je velice 

reálné, že toto centrum budou již během výuky na vyšším stupni využívat.  

 



Paní Hamalová žákům vysvětlila všechny kroky, které se musí při stavbě takového 

centra zvládnout. Nejbližším a velmi důležitým okamžikem bude výběrové řízení na 

dodavatele stavby. I to pro žáky byla nová informace, která z úst paní místostarostky zazněla. 

Pokud proběhne výběrové řízení úspěšně, tak zahájení stavby je datováno již na květen 

2018. Pak je nutné postavit hrubou stavbu, udělat rozvody všech sítí, následovat bude 

vybavení nábytkem, vybavení učeben potřebnými pomůckami a nakonec vybudování okolní 

zeleně a biotopu. Jako poslední se bude realizovat zajištění informační technologie. Na 

všechny tyto kroky musí město vypsat také výběrová řízení. Pokud nenastanou nějaké 

komplikace při budování tohoto centra, tak stavba bude dokončena v červnu 2019. 

 

 

 

Jedna z otázek se týkala i partnerů, kteří budou toto centrum využívat. Byl to opravdu 

dlouhý výčet okolních MŠ a ZŠ, které mají zájem o využívání polytechnického centra. 

Spolupráce bude navázána i se SŠ.  

 

 



Na závěr společného setkání jsme paní Hamalovou seznámili s naší činností a 

klubovnou školního parlamentu, kterou čeká také rekonstrukce a nové vybavení. Prozatím 

jsme paní Hamalové ukázali 3D vizualizaci této místnosti, kterou zpracoval žák 5. ročníku 

Adam Kubín. Žákyně 6. ročníku Adéla Koudelková již přemýšlí delší dobu nad barevným 

provedením a zpracovala již několik návrhů loga školního parlamentu. Věříme, že příště nás 

již paní místostarostka navštíví v naší nové klubovně. Zde bychom naše hosty rádi přijímali, 

debatovali s nimi a přemýšleli nad tím, jak vzdělávání na naší škole posunout vpřed. Bude to 

také místo našich společných schůzek, během kterých se budeme i nadále aktivně podílet na 

chodu školy, vymýšlet zajímavé celoškolní projekty jako v minulosti Duhové jaro 2016 a Den 

mazlíčků 2017.  

Nejbližším úkolem je nyní srozumitelně seznámit s polytechnickým centrem naše 

spolužáky, vysvětlit nové pojmy a zodpovědět jejich zvídavé dotazy. Děkujeme paní 

místostarostce za velmi přínosnou besedu a těšíme se na nějaké další zajímavé setkání, třeba 

přímo na radnici v rámci projektu Hra na město, který čeká žáky 6. ročníku právě v měsíci 

březnu. 

 

 

Shrnutí 8. schůzky ŠP dne 2. března 2018 zapsala za všechny přítomné členy 

koordinátorka ŠP Alena Svobodová 


