Zápis č. 13/2021
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

25. 1. 2021 od 16,00

Místo konání:

Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, jednací místnost 6.p

Účast :

dle prezenční listiny (celkový počet 9 členů)

Přítomno 7/9 - p. Zykánová, Kotvová, Hušbauer, Míth, Nürnbergerová, Štětina, Ziegler (přích. 16,15)
Omluveni 2/9 – p. Michková, Šalanský,
Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 0/2)

Hosté:

Irena Michalcová
Petr Kutílek – člen ZMČ P4

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem
2) Prázdninový provoz v MŠ ve školním roce 2020/2021
3) Strategie rozvoje školství na území MČ Praha 4
4) Různé
1) Zahájení, seznámení s programem
J. Zykánová:
Zahájila jednání komise, přivítala přítomné.
Připomínky k zápisu z předcházejícího jednání komise-bez připomínek.
Hlasování o programu
-

bod 3 uvedený v pozvánce na jednání komise předřazen bodu 2

PRO x 6

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x 0

2) Prázdninový provoz v MŠ ve školním roce 2020/2021
J. Ságlová:
Provoz mateřských škol v době letních prázdnin (červenec, srpen 2021)
S ohledem na epidemiologickou situaci, na základě výsledku zájmu o prázdninový provoz v loňském
roce a po projednání v kolegiu starostky je navrhováno zajištění provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 4
v období červenec – srpen 2021 následujícím způsobem:
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1. v případě možnosti běžného provozu bez vládních epidemiologických omezení
a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 přerušení provozu MŠ s výjimkou


Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080 (objekt Družstevní ochoz +
pavilon Sdružení)



Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540



Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15

b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 4
s výjimkou


Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2



Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4

c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4
2. v případě nutnosti zachování skupinové izolace z důvodu pokračující epidemie
a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ
b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky
c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ
Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání lze omezit nebo zcela přerušit provoz mateřských škol
v červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících po dohodě s ředitelkami mateřských škol.
Stanovení výše úplaty:


za předškolní vzdělávání - ředitelka MŠ postupuje v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro
všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.



za školní stravování postupuje ředitelka MŠ v souladu s ustanovením vyhlášky č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování.

Rozvržení „letního provozu“ MŠ je navrhováno ve dvou variantách s přihlédnutím:


k současné epidemiologické situaci a s tím spojenými opatřeními, tj. např. skupinová
izolace – nemožnost míchání kolektivů („Manuál“ MŠMT k provozu škol a školských
zařízení – základní hygienická pravidla MZ)



k historicky již tradičně výrazně vyššímu zájmu o umístění dítěte do MŠ v měsíci červenci
než v měsíci srpnu; změna nebyla zaznamenána ani v loňském roce, kdy se vyšší zájem
předpokládal z důvodu návratu zákonných zástupců do zaměstnání



k nutnosti čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků; mnohým zbývá
dovolená za loňský rok



k plánovaným opravám a rekonstrukcím školních objektů
2

Diskuse:
I. Kotvová

návrh iniciovat fungování příměstských táborů

J. Míth

není důvod, aby byly v provozu během obou letních prázdninových měsíců všechny
MŠ, neekonomické, důležitá včasná informace rodičům o zajištění prázdninového
provozu

J. Štětina

včasná informace důležitá-5 měsíců dopředu dostatečný časový úsek, zároveň nutno
řešit i letní provoz ŠD

Usnesení:
Školská komise doporučuje zajištění prázdninového provozu v MŠ následovně:
v případě možnosti běžného provozu bez omezení
a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 přerušení provozu MŠ s výjimkou


Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080 (objekt Družstevní ochoz +
pavilon Sdružení)



Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540



Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15

b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 4
s výjimkou


Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2



Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4

c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4
v případě nutnosti zachování skupinové izolace z důvodu pokračující epidemie

a)

v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ

b)

v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky

c)

od 1. 9. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ

PRO x 7

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x 0

3) Strategie rozvoje školství na území MČ Praha 4
J. Ságlová:
-

členům komise byla zaslána zkrácená verze, která bude předložená RMČ P4 a ZMČP4 a určena
pro nejširší veřejnost,

3

-

rozsáhlejší analytická část bude dostupná na webových stránkách MČ Praha 4,

-

monitorovací zprávy budou zpracovány v intervalu 1-2 roky

Diskuse:
I. Kotvová

strategie do roku 2026 – velmi dlouhé období, zasáhne velkou částí i další volební
období;
více upozornit na rovný přístup ke vzdělávání a rozvoj environmentální výchovy

K zápisu z jednání komise jsou přiloženy připomínky a podněty zaslané elektronicky.

P. Kutílek:
-

požadavek k propsání koncepce 2030 a k propsání demografické studie

-

nutno akcentovat oblast občanských kompetencí a rovný přístup ke vzdělání

V. Nürnbergerová:
-

podpora dalšího vzdělávání ředitelů

-

využití IKAP, ŠIK,

-

v oblasti Inkluze doplnit péči o nadané děti/žáky;

-

práce se členy ŠR

J. Štětina
-

setkání členů ŠR jmenovaných za zřizovatele (co chce zřizovatel po členech ŠR)

-

dobu pro platnost Strategie neomezovat, nutná kontinuita ve vzdělávacím procesu;
4) Různé

J. Ságlová:
-

péči o žáky, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS zajišťuje ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova
1320, jejich průměrná docházka v období 4. 1.- 22. 1. 2021 6 žáků;

-

informace k počtům - epidemie COVID (OBDOBÍ 18. – 19. 1. 2021)

KARANTÉNA

MŠ

ZŠ

POČET PEDAGOGŮ

8

3

POČET ŽÁKŮ

17

19

POČET TŘÍD

4

1

POČET PROVOZ. ZAM.

4

3

4

POTVRZENÍ KORONAVIRU

MŠ

ZŠ

POČET PEDAGOGŮ

7

9

POČET ŽÁKŮ

10

34

POČET PROVOZ. ZAM.

3

3

Příští jednání školské komise se pravděpodobně uskuteční 29. 3. 2021 od 16,00.
Místo bude upřesněno.

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

Zapsala: Jana Ságlová

5

Příloha k zápisu z jednání školské komise (25. 1. 2021)
Mgr. Iva Kotvová

Připomínky a podněty zaslány elektronicky

Zásadní připomínky:
Návrh – termín platnosti posunout do roku 2024, tj. do poloviny příštího volebního období
Návrh – str. 5 Personál. zajištění bod 4 – zajistit prázdninový provoz MŠ ve vybraných objektech (na
základě zjištěného zájmu a potřeb rodičů)
Doplnit rámcové termíny realizace alespoň u některých aktivit (např. úprava metodiky výpočtu
provozního příspěvku)
Str. 4, bod 7 Priority
Doplnit – možno doplnit nebo upravit formulace též dle Strategie 2030
-

Provozovat otevřené školy, které jsou součástí komunity

-

Zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti

-

Připravit děti na život v měnícím se světě

Str. 6 Výchovně vzděl. oblast
Bod 1 – přeformulovat? (málo srozumitelné)
Str. 11 Výchovně vzděl. oblast
Doplnit – podporovat a rozvíjet občanské dovednosti a environmentální výchovu
K bodu 2, 3 přidat i síťování jednotlivých předmětů
K bodu 5 – k modernizaci IT učeben doplnit i podporu zajištění IT vybavení pro žáky
Str. 12 Inkluze
Doplnit podpora programů pro sociálně znevýhodněné děti
Doplnit podpora programů pro nadané žáky
podpora talentů každého dítěte
Str. 13 Prevence
Bod 3 … nastavit komunikaci uvnitř úřadu … a možná doplnit i trojstranná komunikace škola –
OSPOD – OŠ ?
Str. 13 Stravování Kvalitní a lokální potraviny
Str. 13 Volný čas
Podporovat spolupráci škol s místními aktivitami, využití školních hřišť
Str. 15 Vybavenost
Průběžně stanovovat priority pro rekonstrukce a opravy, výhled
Zavádět a zohledňovat energetické úspory
Postupně instalovat bezdotykové baterie, antibakteriální kliky
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