MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE
Nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291
KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ RADY MČ PRAHA – ČAKOVICE
Tel: +420 603 804 823, e-mail: strelec.martin@post.cz

Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice
Datum konání: 11. 2. 2019
Přítomni:
Lenka Hladíková, Petra Kýhosová, Ludmila Vargová, Martin Střelec,
Jiří Burgstaller, Michael Lekovski, Jaroslav Šimáček
Zástupce Rady MČ: Jiří Vintiška
Omluveni:
Vojtěch Petráček
1. Představení členů komise a pana starosty Jiřího Vintišky, který má v rámci Rady MČ
školství v gesci.
2. Úvodní popis významu a smyslu komise.
a. Komise je poradní orgán Rady MČ, od kterého se neočekává výkonná ani
kontrolní činnost.
3. Představy pana starosty o činnosti komise a její roli v tomto volebním období.
a. Pan starosta popisuje svá očekávání ohledně budoucí role komise.
b. Seznamuje členy komise se situací ve školství MČ Praha – Čakovice.
Dokončení dostavby budovy ZŠ Jizerská 816 bude v květnu tohoto roku.
V současné době se bude aktualizovat studie pro poslední rozšíření ZŠ tzv.
„Kampus“. Přizpůsobí se započítáním nové rekonstrukce Jizerská 744, která
nebyla v původní studii zahrnuta. Studie bude již řešit etapizaci pro budoucí
projektovou část a realizaci. Ideální termín pro otevření 1. etapy je 1. 9. 2021,
mezní termín vyčerpání stávajících kapacit je pak 30. 6. 2022. Kapacita kampusu
bude koncipována tak, aby umožnila snížit počet žáků na třídu ke 20 a zároveň
založit větší množství specializovaných tříd.
c. Objasňuje roli MČ jako zřizovatele.
d. Seznamuje členy komise s plány MČ v oblasti školství
i. Vize pana starosty o využití objektu Krystálku (Sovička) pro budoucí
realizaci MŠ pro dvouleté děti. Komise byla požádána o potenciální
podněty na využití této budovy, kde Krystálek v blízké budoucnosti
ukončí činnost.
ii. Martin střelec seznamuje členy komise s potenciální možností realizace
tzv. Mikrojeslí. Členům komise bude rozeslán odkaz na informace
ministerstva práce a sociálních věcí o projektu Mikrojesle. Do příští
schůzky by měli členové komise zvážit možnosti a potenciální přínos
takového projektu pro MČ.
iii. Martin Střelec seznamuje členy komise s vizí školy a využití jejích
objektů v následujících 10 letech.
Budova Jizerská bude sloužit 1. stupni. Stávající č. p. 744 a 816 pro 1. až
3. ročníky. Nová budova Jizerská 4. až 5. ročníky. Budova Dyjská bude
sloužit alternativnímu vzdělávacímu projektu, který je nyní v přípravě.
Základními očekávanými principy tohoto projektu budou:
• věkově smíšené třídy
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• slovní hodnocení a sebehodnocení (bez známek)
• vzdělávání napříč předměty (projektové vzdělávání)
• participace žáků na chodu školy a na školním kurikulu
• částečná výuka v AJ
Stávající hlavní budova a kampus budou sloužit 2. stupni a nejstarší
budova č. p. 500 bude sloužit volnočasovému vzdělávání a družině. Ve
stávající budově Jizerská 816 se chystá projekt hydroponické laboratoře.
První etapa tohoto projektu by měla být spuštěna již v září 2019.
iv. Pan starosta seznamuje komisi s plánem nové MŠ v rámci
developerského projektu Sekyra.
4. Kapacity MŠ
a. Ludmila Vargová seznamuje členy se současnou situací zápisů do MŠ.
i. V případě zápisu do všech MŠ v MČ, byly všechny tříleté a starší děti do
některé z MŠ přijaty. Kapacity nemají rezervy, ale dokážou vyhovět
potřebám MČ pro tříleté a starší děti.
5. Představení projektu Sportovní školičky
a. MŠ se zapojily do projektu Sportovní školičky zaměřeného na všeobecnou
sportovní průpravu malých dětí. Náklady rodičů je schopna kompenzovat
zdravotní pojišťovna.
b. Do projektu se plánuje zapojit i ZŠ. Projekt by se měl stát součástí tělesné
výchovy 1. ročníku. Bude potřeba dořešit financování. Náklady nemohou nést
rodiče.
6. Pan starosta představuje vzdělávací instituce a projekty pro děti a mládež, které působí
v MČ, přičemž MČ není jejich zřizovatelem.
a. ZUŠ, SOŠ, GYMČAK, DDM
7. Nízkoprahové centrum – dosavadní zkušenosti a plán rozvoje – diskuze
8. „Bezpečnostní dobrovolníci na přechodech“ – vize – diskuze
a. Nabízí se spolupráce s klubem seniorů. Jako motivace by mohla být zvážena
možnost honorování této spolupráce.
9. Školní družina – vize pana starosty o možnosti ŠD zahajovat činnost na „sběrných
místech“ mimo budovu ZŠ.
a. Potenciální služba, která by mohla odlehčit exponované dopravě před
začátkem vyučování.
b. Otázky konkrétní organizace služby a personálního zajištění.
10. CEV Farma Miškovice – vize pana starosty ohledně rozvoje a přerodu farmy ve
vzdělávací instituci s velkým potenciálem pro spolupráci se ZŠ a MŠ.
11. Podnět Petry Kýhosové
a. Otázka práva rodičů na informaci o ukončeném vyšetřování volnočasového
pedagoga, který působil svého času i v rámci našich MŠ (v rámci vyšetřování
bylo ukončeno informační embargo).
b. Možnost a způsob informování je v kompetenci ředitelek MŠ.
c. Pan starosta považuje za nejvhodnější písemnou korespondenční formu.
Komise pak doporučuje jednotnou formulaci této informace, její znění by bylo
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konzultováno s právníkem. Ta by pak měla být zaslána rodičům dětí, které se
kroužku v minulosti zúčastnily.
12. Podnět Michaela Lekovského
a. Workshopy a přednášky pro rodiče s dětmi na téma „Digitální závislosti“. cca 6
– 7 kurzů
b. Michael Lekovski pošle kontakt na realizující organizaci řediteli ZŠ.
c. Martin Střelec možnost vítá a je připraven kurzy na ZŠ realizovat.
13. Potenciální vznik organizace rodičů při ZŠ
a. Michael Lekovski informuje komisi o plánu založit partnerskou rodičovskou
organizaci při ZŠ Dr. E. Beneše.
14. Příští jednání za 2 – 3 měsíce.

