Zápis č. 8/2019
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

18. 11. 2019 od 16,00

Místo konání:

ZŠ Školní, Praha 4-Braník

Přítomno:

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

Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 6)

Hosté:

Irena Michalcová
Adam Jaroš ZMČ P4
Jan Slanina ZMČ P4
Jiří Vybíral

ředitel ZŠ Školní

Zora Prokopová

ředitelka MŠ Mezivrší

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem,
2) Informace o ZŠ Školní
3) Informace o MŠ Mezivrší a MŠ Trojlístek-pracoviště Bezová
4) Informace k návrhu rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2020 v oblasti Vzdělávání
5) Informace z odboru školství ÚMČ Praha 4
6) Různé
1) Zahájení, seznámení s programem
J. Zykánová:
Zahájila jednání komise, přivítala přítomné.
Připomínky k zápisu z předcházejícího jednání komise-bez připomínek.
Změna programu jednání – rozšířen o bod 4 (informace k rozpočtu….)
Hlasování o programu:
PRO x 5

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x 1

2) Informace o ZŠ Školní
Jiří Vybíral:
-

školu řídí 8 let;
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-

počet žáků 391 v 17 třídách (v roce 2011 cca 180 žáků);

-

kapacita školy 570, školní jídelny 400, školní družiny 200;

-

práce podle ŠVP, který průběžné upravují;

-

velké pozitivum-rekonstrukce historické budovy (MČ Praha 4), získání dotace z EF na
rekonstrukci skleníku 2,5 mil Kč a rekonstrukci učebny Fy/Ch 1 mil. Kč, snaha o získání
finančních prostředků ze šablon-MŠMT ČR;

-

zřízení školního klubu od 1. 9. 2020 (žádost podaná a schválena na MŠMT ČR);

-

fungování Montessori klubíku (zahájení výuky v montessori systému v 1. roč. od 1. 9. 2020);

-

všechny pozice, vyjma jedné vychovatelky ve ŠD, jsou obsazeny kvalifikovanými pedagogy,
nicméně poptávka po učiteli AJ, M, 1. st. ZŠ, inzeráty, pozitivum-možnost získání služebního
bytu od MČ, fakultní škola-podařilo se získat pedagoga na 1. st. I studenty;

Diskuze: velké spádové obvody-velká docházková vzdálenost, nutnost zajistit ŠD a ŠK (možná
inspirace v ZŠ Kunratice), nízkoprahový ŠK zřídit mimo budovu školy, možnost komunitního
setkávání obyvatel Braníka, změna financování škol-změna systému (nyní zohledněn počet dětí, od
1/2020 zohledněn počet hodin) přinese méně finančních prostředků pražským školám;
3) Informace o MŠ Mezivrší a MŠ Trojlístek-pracoviště Bezová
MŠ Mezivrší – ředitelka školy Zora Prokopová
-

jmenovaná do funkce 5/2019

-

celková obměna kolektivu (nyní 6 pedagogů, 2 kuchařky, 3 uklízečky, školník)

-

škola rodinného typu, atmosféra přívětivá i pro rodiče-společné akce, e-mailové adresy pro
každou třídu…

MŠ Trojlístek pracoviště Bezová – Irena Michalcová
-

relativně nová budova po kompletní rekonstrukci v roce 2006 (radon)

-

o MŠ velký zájem, 4 třídy/28 dětí, pg. sbor plně kvalifikovaný, není personální nedostatek
(problém do budoucna-nedostatek pracovníků ve školních kuchyních)

-

ŠVP Svět kolem nás

-

sloučený subjekt - efektivnější hospodaření;

4) Informace k návrhu rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2020 v oblasti Vzdělávání
Písemné materiály předané od OFS zaslány s předstihem e-mailem.
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Diskuze: mírné navýšení v kapitole Vzdělávání oproti roku 2019, výdaje na školství ve výši 30%
rozpočtu MČ, v případě úspory v rámci rozpočtu MČ P4 návrh na zvýšení finančních prostředků do
kapitoly vzdělávání, pozitivum v rozpočtu je částka na malování – možnost zvýšit tuto částku, nutno
skloubit návrh rozpočtu v následujících letech v kapitole vzdělávání s Koncepcí rozvoje školství na
území MČ Praha 4,
Usnesení:
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2020 v oblasti Vzdělávání I. a II.

PRO x 6

ZDRŽEL SE x 1

PROTI x 0

5) Informace z odboru školství ÚMČ Praha 4

-

probíhají konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele ZŠ Jeremenkova a ZŠ Nedvědovo
náměstí, minimální zájem ze strany uchazečů, vlastní pohovor s uchazeči proběhne 26. 11.
2019, následně o jmenování rozhodne Rada MČ Praha 4

6) Různé

-

návštěvy škol - pozitivum práce komise;

-

dotaz na situaci kolem rekonstrukce hřiště u ZŠ Sdružení;

-

pojistná smlouva pro školy – pro ZŠ je velmi dobře postavená, pro MŠ problém
s odškodňováním úrazů dětí;

-

upozornění na souběh konání komisí v jeden termín;

-

stížnost ze strany veřejnosti na vedení ZŠ U Krčského lesa (stížnost šetřena ČŠI i Odborem
školství ÚMČ Praha4), stížnost velmi obsáhlá, se stěžovatelkou přítomen i zástupce spolku
Šalamoun;

Příští jednání komise se uskuteční 20. 1. 2020 od 16,00 (místo bude upřesněno)

…………………………………………………
Ing. Jitka Zykánová, v.r.
předseda komise
Zapsala: Jana Ságlová
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