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ZÁPIS z jednání rady č. 34/2020
MČ Praha 22
datum: 15. 12. 2020, čas: 14:00 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:

(7) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D., Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký
(0)
(0)

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař,
Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký
Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno v 14:07:57

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:14
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.
Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Mgr. Pavel Kosař
Předsedající: Vojtěch Zelenka
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 14:08:14
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:08:22

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:27
Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Přerušení provozu mateřských škol
Diskuze zahájena v 14:08:28
V 14:09:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.
s těmito změnami:
doplňuje se bod č. 4 - Příprava plánu rozvoje pro školní a mimoškolní aktivity
Hlasování
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pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-511-34/20
zodpovídá:
Vojtěch Zelenka
termín:
IHNED (15. 12. 2020)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:09:20

3. Přerušení provozu mateřských škol (bod číslo 3)
Předkladatel: Radovan Koutský
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:09:24

Důvodová zpráva
V souladu s § 3 odst. 2) Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání zástupci zřizovatele projednali
dne 15. 12. 2020 stanovení ředitelek o přerušení provozu mateřských škol z epidemiologických a
zdravotních důvodů ve dnech 21. a 22. prosince 2020.
Při projednání uzavření mateřských škol bylo přihlédnuto k současné zhoršené epidemiologické situaci
v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19, k vládou stanoveným přísnějším opatřením, která začnou platit
v pátek 18. 12. 2020 a k doporučujícím vyjádřením uhříněveských pediatrů.
Přerušení provozu mateřských škol v uvedených dnech přispěje k zamezení šíření nemoci COVID 19, ale i
např. respiračních onemocnění. Předpokládá se, že děti mateřských škol, jejich rodiče a zaměstnanci
mateřských škol stráví nadcházející období vánočních svátků bez zdravotních omezení a karantény.
Rodiče budou neprodleně informováni.
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí stanovení ředitelek o přerušení provozu v mateřských školách, které
zřizuje ve dnech 21. a 22. prosince 2020 z epidemiologických důvodů.
Diskuze zahájena v 14:09:24
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Přerušení provozu mateřských škol na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:11:55

4. Příprava plánu rozvoje pro školní a mimoškolní aktivity (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:11:59

Důvodová zpráva
V rámci rozšíření kapacity pro školní vzdělávání má RMČ v záměru úpravu spodní učebny v domě
V Bytovkách 803. Stávající prostor je využíván Dům UM jako učebna keramiky a pro školní rok 2021/2022
je počítáno s jeho adaptací na učebnu 1. třídy při ZŠ U Obory. Toto řešení by zachovalo taktéž možnost
ponechat v budově stávající 2 třídy MŠ Sluneční. Rada MČ Praha 22 předloží střednědobý plán (horizont 5
let) rozvoje kapacit pro školní a mimoškolní vzdělávání. Cílem tohoto dokumentu je na základě
předpokládaných potřeb vytvořit investiční plán do doby, než stávající situaci zásadním způsobem odlehčí
nová základní škola Romance. Na základě tohoto plánu bude MČ realizovat dílčí investiční akce, které
napomohou stabilizovat situaci s kritickým nedostatkem prostor pro školní a mimoškolní aktivity, zejména
pro Dům UM, který má při vytváření volnočasových aktivit v Praze 22 dominantní postavení.
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Diskuze zahájena v 14:11:59
V 14:14:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu pro školství předložit k odsouhlasení střednědobý plán
rozvoje pro školní a mimoškolní aktivity na jednání
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-512-34/20
zodpovídá:
Radovan Koutský
termín:
20. 1. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:15:03
Jednání ukončeno v 14:15:41
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Ověřeno ověřovateli:
1) 17. 12. 2020 10:00

Mgr. Pavel Kosař

2) 16. 12. 2020 16:12

Štěpán Zmátlo

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
Místostarosta(ka):
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17. 12. 2020 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2020

