Zápis č. 7/2019
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

14. 10. 2019 od 16,00

Místo konání:

Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 6. patro

Přítomno:

dle prezenční listiny – 7 členů (z celkového počtu 9 členů)

Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 4)

Hosté:

Irena Michalcová
Petra Rejchrtová ZMČ P4
Petr Kutílek ZMČ P4
Adam Jaroš ZMČ P4

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem,
2) Informace z dvoudenního pracovního jednání ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných MČ P4 se zástupci
zřizovatele
3) Zahájení diskuze ke koncepčnímu materiálu rozvoje školství na území MČ P4
4) Různé

1- Zahájení, seznámení s programem
J. Zykánová:
Zahájila jednání komise, přivítala přítomné
Program jednání-bez připomínek
Hlasování o programu:
PRO x 7

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x 0

2. Informace z dvoudenního pracovního jednání ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných MČ P4 se
zástupci zřizovatele
J. Ságlová:
Výjezdní zasedání se konalo 10. 10. – 11. 10. 2019, Motel U Jezera, Velký Osek. Přítomno bylo 37
ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ (omluveni 3 ředitelé).
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Program zasedání:
Příjezd: čtvrtek 10. 10. 2019 10:30 - 11:00 hodin
 11.00 - 13.00 hodin: individuální program , možnost individuálních konzultací
-

ubytování

-

individuální konzultace
Mgr. Ságlová, Ing. Jahoda, Ing. Skořepová, G. Michalicová. JUDr. Wasserbauerová, ředitelé
v rámci svých působností



13:00 - 14.00 hodin: oběd

 14.00 - 16.30 hodin: spolupráce se zřizovatelem
-

Ing. Kovářík - rozpočet, finance

-

I. Michalcová - prázdninový provoz MŠ a ŠD, připravované akce, odměňování ředitelů,

-

Zástupce 4 - Majetkové, a.s. - koncepce spolupráce se školami

-

J. Zykánová – činnost Komise pro školství a mládež

 16.45 -18.30 hodin: spolupráce s OŠ
-

JUDr. Wasserbauerová – úpravy legislativy a aplikace v praxi

-

Ing. Skořepová – změna financování regionálního školství

-

G. Michalicová – výkaznictví, výroční zprávy a jejich zpracování

-

Mgr. Ságlová – příprava Koncepce rozvoje školství na území MČ Praha 4 do roku 2025

Pátek 11. 10. 2019
 9,30 - 10,30
-

PaedDr. Lenka Frajerová - Studio Lines, s.r.o. – prezentace projektu Jezdím/chodím jako
člověk

 10,45 – 12,00
-

Mgr. Ságlová -

Koncepce vzdělávání na území MČ P4, diskuse, SWOT analýza,

zhodnocení průběhu zasedání;


12:00 hodin zakončení výjezdního zasedání (oběd, odjezd)

Členům komise byla předána sumarizovaná SWOT analýza – téma Jak vnímáme oblast školství na Praze
4 - v rozdělení dle zpracovatelů - ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ.
Irena Michalcová:
-

největší problémy - personální obsazení veškerých pozic ve školách; financování přímých
nákladů ve vzdělání – veřejná diskuse o platových podmínkách ve školství, přidělování
finančních prostředků vázaných účelovým znakem, možnost odměňování zaměstnanců
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prostřednictvím nenárokových složek platu; vysoké počty dětí ve třídách MŠ; malá
valorizace finančních prostředků v rozpočtu na provoz;
V. Nürnbergerová: Překvapující zjištění v rámci analýzy?
-

objevující se syndrom vyhoření u ředitelů i pedagogů, narůstající objem administrativy;

V. Matějková, veřejnost: - nehospodárné využívání finančních prostředků v některých školách; průzkum
ke školství na území MČ Praha 4 i mezi rodičovskou veřejností;
J. Hušbauer:

nutno projednat body vyskytující se ve slabých stránkách- pojistná smlouva, spolupráce
se 4M a OŽPAD,

Z. Ziegler:

vyvolat nové jednání ohledně pojistky, popř. změna pojistitele ve směru ke školám;

I. Kotvová:

prověřit praxi na jiných MČ;

J. Míth:

společná diskuse s řediteli škol, vyspecifikovat potřeby, otevřít jednání o nové pojistné
smlouvě;

Z. Ziegler:

nutnost vypracovat seznam škol, kde je třeba snížit teplotu v letních měsících;

I. Kotvová .

problematika energetického managementu – nutné systémové řešení;

J. Zykánová:

v rozpočtu na rok 2020 jsou alokovány prostředky na řešení teploty ve 4 školách;

R. Kmochová: vliv zeleně na ochlazování prostředí, zvýšit výsadbu zeleně, častější pobyt dětí v zeleni
– vliv na děti s AD/HD, preferovat listnaté stromy;

3)

Zahájení diskuze ke koncepčnímu materiálu rozvoje školství na území MČ

J. Zykánová:
-

Koncepce rozvoje školství na území MČ Praha 4 v letech 2020-2025

období postihuje nejen toto volební období, nutnost návaznosti bez ohledu na změnu politické
reprezentace;

J. Ságlová:

vstupní zdroje pro zpracování koncepce – demografická studie, závěry z MAP I,
strategický rámec MAP I (částečné podklady předány členům komise), zpracovat
koncepci v souladu se změnou financování regionálního školství – zatím neznáme
dopady změny;

Podněty členů komise:
-

nutno stanovit cíle v jednotlivých oblastech;

-

postihnout výchovně vzdělávací proces;

-

zapracovat dopad developerských projektů-bytová výstavba a kapacity MŠ a ZŠ;

-

oslovit veřejnost, umožnit předávání podnětů,

-

u zpracování podnětů i celé koncepce postupovat v souladu s Dlouhodobým záměrem
rozvoje školství v ČR;
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Harmonogram tvorby koncepce:
-

do poloviny prosince zasílat podněty na adresu jana.saglova@praha4.cz

-

na jednání komise v lednu 2020 diskuse nad průběžnou zprávou k tvorbě koncepcepodklady budou zaslány elektronicky;

-

komise bude pravidelně projednávat materiál do 4/2020

-

materiál předložen RMČ P4 – 5/2020

-

materiál předložen ZMČ P4 – 6/2020

Požadavek z řad veřejnosti: zasílat podklady k tvorbě koncepce i zaregistrované veřejnosti
Hlasování o požadavku:
PRO x 7

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x 0

4) Různé
p. Davídková, veřejnost:
-zavřené školní hřiště u ZŠ Horáčkova, nemožnost sportovního vyžití dětí bydlících v okolí po době
školního vyučování a o víkendech;
J. Ságlová:

prověří otvírací dobu tohoto školního hřiště, zajistí vyjádření ředitelky školy;

V. Nürnbergerová:

výstavba hřiště u ZŠ Sdružení;

p. Blahůtová, veřejnost:
řešení podnětů zaslaných na MČ Praha 4: přechody v lokalitě Braník (Bezpečná cesta do školy-Pražské
matky), knihovna v Braníku, školní klub a rozšíření školní družiny v ZŠ Školní;
Příští jednání komise se uskuteční 18. 11. 2019 od 16,00 v ZŠ Školní 700, Praha 4 - Braník.

…………………………………………………
Ing. Jitka Zykánová, v.r.
předseda komise

Zapsala: Jana Ságlová
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