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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice
Datum konání: 13. 6. 2019
Přítomni: Petra Kýhosová, Ludmila Vargová, Martin Střelec, Jiří Burgstaller, Michael Lekovski,
Jaroslav Šimáček
Zástupce Rady MČ: Jiří Vintiška
Omluveni:
Vojtěch Petráček, Lenka Hladíková
1. Prohlídka nové školní budovy Jizerská 816. Termín kolaudace a převzetí červen 2019.
a. Michael Lekovski upozorňuje na některé potenciální nedostatky stavby.
2. Pan starosta oznamuje plánovaný termín Dne otevřených dveří ZŠ - 24.9.2019
3. Informace o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ.
a. Martin Střelec - ZŠ – cca 160–165 dětí a 7 tříd (stav se každým dnem mění)
i. Diskuze o koncepci nově otevírané matematické třídě.
1. přijímací řízení proběhlo, do třídy přijato bylo 20 dětí a výsledky
přijímacího řízení jsou na webu školy
2. dokumentace ke koncepci matematické třídy není dostupná
3. obecně jde o “normální první třídu”, s rozšířenou výukou
matematiky a zaměřením na rozvoj informatického myšlení
b. Ludmila Vargová - MŠ – naplněné. Až na výjimky, které nebyly u zápisu ve více
MŠ, byli všichni přijati
4. Objekt Krystálek (bývalá Sovička) pro potenciální budoucí realizaci MŠ pro dvouleté
děti. Komise byla na minulém setkání požádána o podněty na případně jiné využití této
budovy.
a. Diskuze o potřebě zařízení pro 2-leté děti v naší MČ. Komise se domnívá, že
poptávka po takovém zařízení tady je, nicméně doporučuje nechat zpracovat
nezávislé sociologické šetření k ověření potřeby/velikosti takového zařízení.
b. Michael Lekovski - dle výsledků výsledků šetření, navrhne otevřít diskuzi k
návrhu využití prostor ve smyslu koncepce “sdílených dílen” s širší návazností.
c. Petra Kýhosová - zvážit využití prostor k jiným účelům - k diskusi či úvaze do
příštího setkání
5. „Bezpečnostní dobrovolníci na přechodech“ – Jiří Burgstaller informuje komisi o
jednání s Michalem Linhartem, který se problematikou zabýval v minulém volebním
období a své aktivitě v této oblasti od minulé schůzky. Má k dispozici souhrn informací
pro realizaci tohoto bezpečnostního opatření. Pro další posun v této věci potřebuje
odpovědného pracovníka MČ. Pro první jednání si dohodli schůzku s panem starostou
dne 18. 6. 2019. Případné reálné spuštění realizace bezpečnostních dohledů v plném
rozsahu vidí pro školní rok 2020/2021. V příštím roce by mohl být možná spuštěn
zkušební provoz (leden - červen 2020).
6. Dohoda o využití sdíleného prostředí pro tvorbu zápisů a sdílení dokumentů vázajících
se na činnost komise. Michael Lekovski uvedl, že vytvoří sdílenou složku.
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7. Podnět Petry Kýhosové z minulého jednání ohledně otázky 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). Pan starosta
uvedl, že se věcí zabýval a rozhodl se ředitelkám MŠ do této záležitosti nevměšovat.
Zdůrazněna nutnost prevence patologických jevů při všech volnočasových aktivitách
dětí.
8. Otázka dalšího rozvoje nízkoprahového centra. Jiří Vintiška uvedl, že zatím se o dalším
konkrétním rozvoji nejedná.
9. V širším kontextu prevence kriminality, šikany a dalších negativních jevů, Michael
Lekovski uvedl svou vizi zařazení úpolových sportů do vzdělávacího procesu ZŠ v oblasti
tělesné výchovy s možností napojení na budoucí sportovní třídy. Vyzdvihl preventivní
přínos takové aktivity. Nabízí se spolupráce s Rachmy Soebajo - prezidentem České
federace tradičního karate Fudokan Shotokan. Vyzval komisi, zda má nadále
komunikaci v tomto ohledu rozvíjet, a zda je o spolupráci zájem. Komise se shodla, že
následné komunikaci nestojí nic v cestě a je potřeba zjistit možnosti takové spolupráce.
Pan Lekovski připraví schůzku zainteresovaných stran, od které se vše další odvine.
10. Farma Miškovice – Michael Lekovski uvedl možné vize projektu ohledně mezigenerační
spolupráce dětí (žáků), dospělých a seniorů - a potenciálně i profilaci v sociální podnik.
Petra Kýhosová seznamuje s konceptem sociálního podnikání a nutností projektového
plánování. Debata o možné budoucí právní formě takového projektu a ev. zapojení MČ.
Shoda na tom, že je potřeba zjistit poptávku ze strany pana starosty, aby se komise
tímto projektem zabývala. V prvním kroku vznikne tým, který bude pracovat na
přípravě projektu a tuto následně předložil komisi a panu starostovi.
11. Spolupráce ZŠ a ČVUT. Martin Střelec uvedl, že je prozatím obtížné získávat
v komunikaci s partnerem zpětnou vazbu. Jiří Burgstaller se opakovaně nabídl, že může
být nápomocen ve zlepšení této komunikace a využít tak možnosti spolupráce s ČVUT.
Registr smluv. Jiří Burgstaller upozornil komisi na nutnost dodržení zákonných
požadavků na registr smluv. Martin Střelec uvedl, že tento podnět dle předešlé
komunikace řešil s administrativním oddělením ZŠ a odpovědnou pracovnicí, a i
vzhledem k proběhlému auditu MHMP, který v následné kontrole již neshledal
pochybení věc dále nekomunikoval. Jiří Burgstaller požádal o zprávu z auditu a nabídl
možnou pomoc při řešení problematiky strojově čitelných dokumentů a zneplatnění
osobních údajů. Martin Střelec tuto nabídku uvítal uvedl, že ji rád využije a zároveň
bude auditní zprávu sdílet na společném disku.
12. Martin Střelec - informoval členy komise o úspěšném dokončení první fáze projektu
“Digitální řidičák”, který komise a pan starosta podpořili na svém prvním zasedání.
První, pilotní přednáška se uskutečnila na půdě školy 13. 6. 2019 a od září bude celý
preventivní program, financovaný z fondů O2, běžet na druhém stupni ZŠ. Podrobnosti
jsou k nalezení ve složce projektu na sdíleném disku.
13.
Komise se shodla na čtvrtletních schůzkách, jejichž termíny budou odsouhlaseny vždy
na konci schůze předešlé. Schůzky jednotlivých členů komise mezi sebou nebo s panem
starostou, v rámci přípravných práci na projektech předkládaných komisi budou v jejich
gesci.

