Zápis č. 9/2020
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

20. 1. 2020 od 16,00

Místo konání:

Úřad MČ Praha 4, Antala Staška, 6. patro, jednací místnost

Účast :

dle prezenční listiny (celkový počet 9 členů)

Přítomno 6/9 - p. Zykánová, Hušbauer, Kotvová, Michková, Míth, Nürnbergerová,
Omluveni 3/9 – p. Šalanský, Štětina, Ziegler
Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 2/6)

Hosté:

Irena Michalcová
Adam Jaroš ZMČ P4
Ludmila Knížková/OŠ
Dana Skořepová/OŠ

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem
2) Osnova „Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4 na období let 2020-2025“
3) Informace z odboru školství
4) Stanovení termínů jednání komise v roce 2020
5) 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:
PRO x 6

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x

2) Osnova „Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4 na období let 20202025“
J. Zykánová

osnova byla zaslána členům komise elektronicky, je přílohou tohoto zápisu;
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Podněty členů:
-

doplnit informace o soukromých školách (předškolní a základní vzdělávání);

-

nutnost zpracovat koncepci s ohledem a dopady změny financování regionálního školství
(vyhodnocení až v září 2020, vhodný termín pro předklad koncepce 9-12/2020);

-

diskuse ohledně snížení počtu dětí ve třídách MŠ – důsledek změny financování regionálního
školství;

-

zvážit při tvorbě koncepce použití metodického materiálu Vlády ČR ke tvorbě koncepcí….

Vystoupení veřejnosti:
p. Radmila Procházková, ředitelka školy – Akcent International House Prague, Praha 4, Bítovská
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p. Jaroslav Střeštík – Mateřská škola 4 Medvědi (místo působení Bítovská 3, pronajaté prostory
školy Akcent);
-

seznámení komise s činností obou vzdělávacích zařízení,

3) Informace z odboru školství
-

od 2. 1. 2020 jmenováni do funkce 2 ředitelé ZŠ (Mgr. J. Vondrouš-ZŠ Jeremenkova, Mgr.
Vít Šolle-ZŠ Nedvědovo náměstí);

-

zaveden mentoring nově jmenovaným ředitelům, vytipovaný mentor se vztahem k dané škole,
finanční ohodnocení mentora z rozpočtu OŠ;

-

Rada MČ Praha 4 rozhodla o nových platových výměrech ředitelů MŠ a ZŠ (především změna
tarifní nárokové složky platu);

-

jednání ohledně změny nájemců v objektu Boleslavova s cílem umožnit v objektu umístění
škol, které zajišťují plnění povinné školní docházky;

-

Rada MČ Praha 4 projednala a schválila podání žádosti o projekt na MV ČR s tématikou
národnostních menšin (část podprojektů se realizuje ve školách zřizovaných MČ Praha 4);

-

v roce 2020 končí šestileté funkční období 4 ředitelům ZŠ a MŠ (Mgr. Libichová, Mgr.
Novák, Mgr. Smažíková, Bc. Rajbrová);

4) Stanovení termínů jednání komise
komise bude jednat 30. 3., 25. 5.;
Příští jednání komise se uskuteční 30. 3. 2020 od 16,00 (místo bude upřesněno)

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

Přílohy k zápisu č. 9/2020

Koncepce rozvoje školství na území městské části
Praha 4
na období let 2020-2025

Osnova
Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4
na období let 2020-2025
(určeno pro jednání Školské komise MČ Praha 4 dne 20. 1. 2020)
Úvod (+SWOT analýza)
I)

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Východiska a zhodnocení současného stavu
a) Přehled, kapacity a naplněnost mateřských škol
 Přehled mateřských škol
 Kapacity a naplněnost mateřských škol
b) Vývoj kapacit mateřských škol
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c) Přehled, kapacity a naplněnost zařízení pro děti mladší tří let věku (ZZ Praha 4)
 Přehled zařízení pro děti mladší tří let věku
 Kapacity a naplněnost zařízení pro děti mladší tří let věku
d) Personální zajištění mateřských škol a financování přímých nákladů ve vzdělání
 Pedagogičtí pracovníci
 Ostatní pracovníci
e) Personální zajištění zařízení pro děti mladší tří let věku
f) Výchovně vzdělávací oblast
 Priority pro předškolní vzdělávání stanovené v Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023
 Priority pro předškolní vzdělávání stanovené zřizovatelem MŠ, MČ Praha 4
 Zhodnocení naplňování prioritních oblastí předškolního vzdělávání
 Podpora inkluzivního vzdělávání a vzdělávání dětí s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
g) Primární prevence
h) Stravování
i) Volný čas
j) Spolupráce se zřizovatelem
k) Vybavenost škol
 Stanovení standardu objektu předškolního zařízení
 Materiální zajištění škol
 Technické zajištění budov
Rozvoj předškolního vzdělávání
a) Kapacity mateřských škol a standardy budov a příslušenství
b) Kapacity zařízení pro děti mladší tří let věku
c) Personální zajištění mateřských škol a financování přímých nákladů ve vzdělání
 Pedagogičtí pracovníci
 Ostatní pracovníci
d) Personální zajištění zařízení pro děti mladší tří let věku
e) Výchovně vzdělávací oblast
f) Primární prevence
g) Stravování
h) Volný čas
i) Spolupráce se zřizovatelem
j) Vybavenost škol
 Materiální zajištění škol
 Technické zajištění budov
k) Návrhy opatření pro dosažení vymezených cílů
l) Síť mateřských škol v závislosti na rozvoj území MČ Praha 4
II)

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Východiska a zhodnocení současného stavu
a) Přehled, kapacity a naplněnost základních škol
 Přehled základních škol
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 Kapacita a naplněnost základních škol
b) Vývoj kapacit základních škol
c) Personální zajištění základních škol a financování přímých nákladů ve vzdělání
 Pedagogičtí pracovníci
 Ostatní pracovníci
d) Výchovně vzdělávací oblast
 Priority pro základní vzdělávání stanovené v Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023
 Priority pro základní vzdělávání stanovené zřizovatelem ZŠ, MČ Praha 4
 Zhodnocení naplňování prioritních oblastí základního vzdělávání
 Podpora inkluzivního vzdělávání a vzdělávání žáků s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
e) Primární prevence
f) Stravování
g) Volný čas
h) Spolupráce se zřizovatelem
i) Spolupráce se školskými radami
j) Vybavenost škol
 Stanovení standardu objektu základního vzdělávání
 Materiální zajištění škol
 Technické zajištění budov

Rozvoj základního vzdělávání
a) Kapacity základních škol a standardy budov a příslušenství
b) Personální zajištění základních škol a financování přímých nákladů ve vzdělání
 Pedagogičtí pracovníci
 Ostatní pracovníci
c) Výchovně vzdělávací oblast
d) Primární prevence
e) Stravování
f) Volný čas
g) Spolupráce se zřizovatelem
h) Spolupráce se školskými radami
i) Vybavenost škol
 Materiální zajištění škol
 Technické zajištění budov
j) Návrhy opatření pro dosažení vymezených cílů
k) Síť základních škol v závislosti na rozvoj území MČ Praha 4
III)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Východiska a zhodnocení současného stavu
a) Přehled organizací umožňujících neformální vzdělávání
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b)
c)
d)
e)

Přehled organizací spolupracujících se školami
Oblasti spolupráce
Přehled zapojených škol
Formy spolupráce
 Předškolní vzdělávání
 Základní vzdělávání

Rozvoj neformálního vzdělávání
a) Přehled organizací spolupracujících se školami
b) Oblasti spolupráce
c) Počty spolupracujících škol
d) Přínos pro
 Předškolní vzdělávání
 Základní vzdělávání
e) Návrhy opatření pro dosažení vymezených cílů
D)
E)

SHRNUTÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ
ZÁVĚR
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