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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Zastupitelé podpořili snahu postavit novou školu 

Zastupitelé podpořili vznik nového školského zařízení ve městě. Na červnovém zasedání 

schválili návrh budoucího prodeje obecního pozemku v lokalitě Drahelice Cílkově domácí 

škole, z. s. Cílem místní neziskové organizace je výstavba základní školy. Jednalo by se 

o potřebné rozšíření vzdělávacích kapacit i bohacení školského systému v Nymburce 

o alternativu ke klasickému, státnímu školství.  

„Jsme si vědomi, že je potřeba zajistit navýšení kapacity škol a školek ve městě. Vítáme 

iniciativu Cílkovy domácí školy a jsem rád, že se nám podařilo najít vhodný pozemek pro 

stavbu školy a přilehlého areálu. Prostor v Drahelicích umožňuje případně stavbu dalších 

školských zařízení v sousedství. Zároveň je nutné vyřešit dopravní obslužnost tohoto místa,“ 

uvedl místostarosta Bořek Černý.  

Vhodnost pozemků nedaleko drahelických doků potvrdila architektonická studie, kterou 

nechala škola zpracovat. Sousední prostor podle studie umožňuje další výstavbu nové 

mateřské školy o kapacitě až 200 dětí a další základní školy o kapacitě až 500 dětí. Spolu 

s Cílkovou domácí školou by tak v budoucnu mohl vzniknout komplex tří různých škol 

s částečně sdíleným areálem, školními zahradami a sportovištěm, viz plánek situace. 

Umístění nahrává vhodné budoucí spolupráci škol s plánovaným senior centrem, TJ Sokol 

Drahelice a Základní kynologickou organizací Drahelice, které již v oblasti působí.  

 „Vnímám fakt, že kapacity našich stávajících škol jsou vzhledem k již probíhajícímu i dále 

očekávanému růstu počtu obyvatel nedostačující. Podpořila jsem záměr výstavby 

alternativního školského zařízení také proto, že považuji za důležitou pestrost nabídky 

vzdělávání, stejně jako mnoho místních rodičů,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.  

Výhodou řešení je možnost sdílení například venkovních prostor více školskými zařízeními. 

Komplikaci přestavuje dopravní obslužnost této lokality. Cílkova domácí škola reprezentuje 

alternativu ke státním školám, jde cestou menšího počtu dětí ve třídách a více individuálního 

přístupu k žákovi. Jedná se o neziskovou organizaci, která má v Nymburce pětiletou tradici 

a vzešla z iniciativy místních rodičů.  
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