Zápis z 2. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 20. května 2019
Přítomni: členové - Mgr. Špalková Kuželová, P. Harantová, Ing. Motlochová, Bc. F. Musil,
B. Nováková, Mgr. J. Rothová, Mgr. E. Vaňkátová;
Omluveni – R. Boháč, Ing. R. Petr, Mgr. I. Šormová
Program:
I.) Úvod, přivítání
II.) Aktualizace z MČ:
✓ tělocvična v ZŠ Jandusů,
✓ plány s bývalou poštou na Novém náměstí
✓ postup při zefektivňování ŠJ
✓ rekonstrukce MŠ Za Nadýmačem
✓ výstavba MŠ V Bytovkách
III.) Informace ze zápisů do ZŠ, MŠ pro školní rok 2019/2020
IV.) Informace o MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 22, Informace o Základním uměleckém,
jazykovém a zájmovém vzdělávání, Operační program Praha – pól růstu ČR (dotace), Různé
(podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK).

I. Úvod, přivítání, představení členů a stálých hostů
1) Jednání zahájila předsedkyně školské komise.
2) Přítomní členové komise jednotně odsouhlasili úpravu, změnu pořadí jednotlivých bodů.
Přítomný zastupitel MČ Praha Ing. Turnovský využil možnosti dle jednacího řádu, účastnit se
jednání školské komise. Přítomni byli starosta MČ Praha 22 pan Vojtěch Zelenka a radní pan
Radovan Koutský.
II.

Aktualizace z MČ - výhled o investičních akcích a vývoji v oblasti školství v MČ Praha 22
(tělocvična v ZŠ Jandusů, plány s bývalou poštou na Novém náměstí, postup při
zefektivňování ŠJ, rekonstrukce MŠ Za Nadýmačem, výstavba MŠ V Bytovkách)

3) Vojtěch Zelenka – starosta MČ Praha 22
Tělocvična v ZŠ Jandusů
- Podmínky pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Jandusů určitě nejsou optimální a škola by si svoji
tělocvičnu zcela jistě zasloužila.
- Důvodů pro i proti této stavbě bylo mnoho. Rozhodnutím magistrátu o vrácení nevyčerpaných
finančních prostředků (v souladu s podmínkami dotace z roku 2017) a následným zrušením
výběrového řízení se nabízí možnost celou záležitost znovu otevřít a zahájit širokou veřejnou
a odbornou diskusi o podobě nové tělocvičny.
- Variant podoby budoucí tělocvičny je celá řada, každá bude mít své výhody a své nevýhody,
ale pokud se podaří celý problém odpolitizovat a diskutovat o něm otevřeně a věcně, můžeme
dojít k rozumnému kompromisu.
- Aktuálně má v záměru MČ získat od VÚŽV pozemky za školou, které jsou ve funkčním využití
VV. S panem ředitelem Měchurou je shoda na tom, že by tyto pozemky byly pro stavbu
tělocvičny vhodné.
Využití objektu bývalé pošty
- Prostory budou využívány Domem Um pro volnočasové aktivity.
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-

Finanční náklady na úpravy budovy (asanace, izolace, drenáže) budou hrazeny z rozpočtu MČ
Praha 22.
- Úpravy interiéru budou financovány z finančních prostředků/rozpočtu Domu Um.
- Úpravy objektu započnou o letních prázdninách. Úpravy budou koordinovány s pracemi, které
bude financovat Dům Um.
Postup při zefektivňování školní jídelny
- Otevřený výklenek u vstupu do školní jídelny bude stavebně uzavřen za účelem zkapacitnění
šatny. Budou vybudovány dva vstupy, zvlášť pro ZŠ Jandusů a ZŠ U Obory.
- Změna organizace výdeje (dva výdeje, dva sběry použitého nádobí, nové mycí technologiemyčka) – rok 2020.
Rekonstrukce MŠ Za Nadýmačem
- Zahájení rekonstrukce 2021/2022 dle úspěšnosti čerpání finančních prostředků.
MŠ V Bytovkách
- Byl učiněn finální výběr studie mateřské školy.
- Proběhlo setkání s občany nad projektem MŠ V Bytovkách dne 6. dubna 2019.
- Kapacita MŠ: cca 200 dětí.
- K připomínkám některých členů a hostů ŠK k vybrané studii sdělil, že k výběru bylo
přistoupeno s respektem a zohledňoval splnění nejdůležitějších kritérií stavby, včetně
podmínek pro stavby škol a školských zařízení, včetně dalších předpisů souvisejících.
- Vítězná studie respektuje názory veřejnosti, zejména místních obyvatel, včetně dopadů na
místní dopravu, životní prostředí a kultivaci celého prostoru.
- Čeká se na výsledky hydrologického průzkumu.
- Časový horizont: projekt – podzim 2019.
- Sloučení územního a stavebního povolení: 1. čtvrtletí 2020.
- Zahájení stavby: II. polovina 2020.
- Zahájení provozu: od září 2022.
MŠ v Královicích
- Úprava zamýšlených stávajících prostor na vybudování zázemí pro předškolní vzdělávání se
ukázala jako nerentabilní pro vysoké finanční náklady, které by umožnily umístit pouze 26 dětí.
- Výhled umístění modulů.
MŠ v Pitkovicích
- Za účelem rozšíření infrastruktury (občanské vybavenosti) v Pitkovicích je zamýšleno
vybudování multifunkčního objektu ve třech etapách (do r. 2020).
I. Etapa – 4 třídy mateřské školy s výhledem na potřebu a vývoj MČ s využitím pro potřeby
základního školství.
II. Etapa – vybudování společenského sálu s využitím pro MŠ, ZŠ, občany a gastro zázemí.
III. Etapa – vybudování spolkové, konferenční místnosti rovněž s možností využití MŠ, ZŠ – pro
volnočasovou činnost).
Využití stávajícího objektu V Bytovkách
- Od 1. 9. 2020 – ZŠ U Obory.
ZŠ Romance
- Vydáno územní rozhodnutí.
- Výběr zhotovitele řeší MHMP. Zhotovitelem musí být zohledněny změny projektu tak, aby po
konzultacích s odborníky lépe splňoval potřeby žáků i pedagogů a odpovídal demografickému
rozvoji MČ.
- Výstavba ve třech etapách.
- Předpoklad zahájení provozu školy: 1. 9. 2023.
- MČ má vybraného organizátora architektonické soutěže na změnu projektu v rámci platného
územního rozhodnutí. Výherce soutěže bude napomáhat MHMP lépe specifikovat zadání na
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školu, jelikož stavbu chce MHMP stavět dle metody design & build, což se vedení MČ jeví jako
krajně rizikové. Vítěz soutěže bude dále spolupracovat se zhotovitelem na úpravě stávajícího
projektu.
Další:
- Na pozemku MČ v Jezerách záměr stavby mateřské školy.
- V roce 2020 aktualizace Strategického rozvoje MČ Praha 22.
III.) Informace ze zápisů do ZŠ, MŠ pro školní rok 2019/2020
4) Umístění prvňáčků v ZŠ, umístění žáků z Kolovrat v Uhříněvsi
ZŠ Jandusů – 91 přijatých do tříd 1. ročníků – cca 28 dětí na třídu; do tříd 6. ročníku nebyl
přijat žádný žák. Ani v dalším školním roce nebude možné přijímat z kapacitních důvodů žáky
do 6. tříd z MŠ Kolovraty.
ZŠ U Obory - - přijato 98 žáků; ve školním roce 2019/2020 otevře čtyři třídy 6. ročníku – 116
žáků cca 28-29 žáků/třída. Ve školním roce 2020/2021 z prostorových důvodů nebude moci do
6. ročníku přijímat žáky ze ZŠ Kolovraty. ZŠ Kolovraty – 76 přijatých dětí do 1. ročníku (z toho
možná 3 nenastoupí).
5) Umístění dětí do mateřských škol
V tuto dobu probíhá správní řízení.
V MŠ Za Nadýmačem 82 volných míst, MŠ Pitkovice – 42 volných míst, MŠ Sluneční – 60
volných míst, MŠ Kolovraty – 61 volných míst.
IV. Informace o Základním uměleckém, jazykovém a zájmovém vzdělávání
Informace o MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 22
Operační program Praha – pól růstu ČR (dotace)
Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)
6) Mgr. J. Měchura
- informoval o čerpání poskytnutých dotací z Multikulturních šablon. Shodně s paní ředitelkou
Mgr. Vodičkovou potvrdili administrativní náročnost s podáváním žádostí do grantových
programů, včetně jejich realizace a následným sledováním po dobu udržitelnosti projektů
a závěrečného vyúčtování a závěrečných zpráv. K názoru se připojil i ředitel Domu Um pan
Roman Urbanec.
- Předal informaci od rodičů, kteří v rámci jednání SRPŠ pověřili ředitele školy tlumočit potřebu
zvětšení prostoru objektu školní jídelny a zajistit nebo přesunout dozor městské policie
v ranních hodinách k přechodu pro chodce bez světelné signalizace u ulice V Potokách.
7) Mgr. I. Vodičková
- Informovala o problému nedostatku učitelů.
- Školní družina bude ve školním roce 2019/2020 pouze pro žáky 1. – 3. tříd.
- Potvrdila přibývání administrativy.
- V průběhu letních prázdnin škola navýší úložnou kapacitu v šatnách o 60 šatních skříněk.
8) Mgr. E. Vaňkátová
- Poděkovala touto cestou těm (zejména rodičům), kdo se podíleli na výrobě a prodeji panenek
pro UNICEF.
- Byla domluvena další možnost prodeje panenek v rámci konaných představení v Divadle U22 a
rámci Dne dětí pořádaného MČ Praha22.
9) L. Štěpánková
- Proběhla besídka ke Dni matek a představení v rámci Vítání občánků.
- Den dětí bude dne 31. 5. 2019 v zahradě mateřské školy; rozloučení s předškoláky bude dne
11. 6. 2019 v Divadle U22 zábavnou formou v divadelních kostýmech.
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10) R. Pecáková
- Podařilo se slavnostně otevřít školní zahradu s polytechnickou učebnou, která je dětmi velmi
využívána. V polytechnické učebně je plánováno společné odpoledne pro děti
a rodiče.
- Poděkovala za dar mateřské škole – nákladní auta „tatrovka“
- Na hřišti ZŠ U Obory se uskutečnil „Běh pro dobrou věc“ – výtěžek z akce byl poskytnut chlapci
na léčbu Crohnovy nemoci.
- 19. 6. 2019 zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky.
- Obrázky do publikace „Praha očima dětí“ budou předány v termínu do 30. 5. 2019.
11) Mgr. Reinerová
- S pozváním informovala o slavnostním otevření dne 1.6.2019 v době od 10 - 12:00 bude
v areálu školy na adrese Albíny Hochové 880/26a, Praha-Kolovraty. Stavba jurty byl
financována z dotačního programu.
12) PeadDr. Ptáček
- Informoval o dokončení venkovní učebny, která byla mimo jiné vyhodnocena dřevostavbou
roku 2019.
- Informoval o legislativních procesech od 1. 1. 2020; úspěchu paní učitelky v rámci celopražské
ankety „pražský učitel“.
13) R. Urbanec
- Informoval o prázdninových aktivitách Domu Um, např. 53 výjezdních táborů.
- Prodej panenek UNICEF na představeních dne 23.5., 18.6.
- V přípravě opět organizace festivalu TAKE FIVE.
14) Bc. H. Hlasová
- Informovala o nástupu nové paní vedoucí provozu od dubna 2019.
- Požádala ředitele ZŠ v rámci možností o spolupráci při tvorbě školních rozvrhů 2019/2020
s ohledem na plynulost organizace výdeje obědů ve školní jídelně.
15) Mgr. J. Rothová
- V rámci akce „květinový den“ společně s MŠ Sluneční vybráno 10 430 Kč.
- Informovala o Dni zdraví dne 11. září 2019, který bude zaměřen na multikulturní výchovu
a pravděpodobně i BESIP.
16) Bc. F. Musil
- Pochválil oslavy 85. výročí ZŠ U Obory – vystoupení, včetně výstavy starých hraček, školních
pomůcek.
- Nabídl ředitelům pomoc při hledání učitelů prostřednictvím webové stránky
www.ucitelnazivo.cz
17) Mgr. Špalková Kuželová
- Uzavřela jednání školské komise, poděkovala přítomným, popřála hezké prázdniny.
- Příští termín školské komise ve čtvrtek 29. srpna v 15.00 hodin.
Zahájení ŠK: 15.30
Ukončení ŠK: 17:50

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise
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