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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice
Datum konání: 19. 9. 2019
Přítomni: Petra Kýhosová, Lenka Hladíková, Martin Střelec, Jiří Burgstaller, Michael Lekovski,
Jaroslav Šimáček
Zástupce Rady MČ: Jiří Vintiška
Omluveni:
Vojtěch Petráček, Ludmila Vargová
1. Zahájení školního roku a stav kapacit základní školy a mateřských školek.
a. Škola otevřela 7 tříd se 158 žáky
b. Školky mají kapacity využité na 100 % a nepodařilo se přijmout všechny děti ve
věku 3+. V demografické křivce se objevil neočekávaný výkyv směrem nahoru.
i. Objekt Krystálek (bývalá Sovička) bude v budoucnu využit pro potřeby
kapacit MŠ
2. Bezpečné přechody – informace o potenciální záměru MČ využít pověřených osob
k zajištění bezpečnosti přechodů.
a. Jiří Burstaller připravil materiál k projektovému záměru, se kterým byla rada
MČ seznámena 16. 9. 2019.
b. Martin Střelec připraví pro radu podrobnější rozpočet nákladů na tento záměr
a předloží jej spolu s panem starostou radě k posouzení.
3. Psychohygiena pedagogů - péče o pedagogy a prevence syndromu vyhoření
a. Petra Kýhosová navrhuje ředitelkám a řediteli využít pro potřeby péče o
pedagogy supervize. Vysvětluje přínos supervizí a potřebu takové aktivity
vzhledem k náročnosti pedagogické profese. Martin Střelec uvedl, že např.
škola supervize využívá v individuálních případech a to zejména pracovníků
týmu ŠPP. Dále budou supervize pedagogům nabízeny v rámci financované
aktivity OP VVV šablony II. Paní Kýhosová doporučuje celoplošné využití.
Následuje debata o možnostech financování supervizí.
b. Petra Kýhosová seznamuje komisi s kurzem T.E.T. Škola bez poražených a
předává členům komise informace a pozvánku na přednášku o kurzu. Martin
Střelec uvedl, že organizátory kurzu bude kontaktovat a zváží možnosti
spolupráce.
4. Přehled o dotačních programech. Jiří Burgstaller se dotazuje, zda má škola přístup k
přehledu o vyhlášených dotačních programech. Martin Střelec uvedl, že škola využívá
služby, která toto zajišťuje. Jiří Burgstaller požádal o předávání těchto informací do
sdíleného prostředí komise.
5. Jiří Burgstaller navrhuje podporu pedagogů v administrativní zátěži. Návrh se týká
vyčlenění pracovníka, který bude mít v gesci veškerou administrativu a koordinaci
školních výletů a ozdravných pobytů.
a. Martin Střelec návrh vítá s tím, že v souvislosti s novým systémem financování
regionálního školství musí zvážit rozpočtové možnosti. Zároveň popisuje
problém školy s pracovními prostory pro nové zaměstnance administrativního
aparátu.
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b. Petra Kýhosová navrhuje možnost práce z domova.
6. Potenciální spolupráce s Českou federací tradičního karate Fudokan Shotokan,
zastoupenou jejím prezidentem, panem Rachmy Soebajo a jeho paní.
a. Michael Lekovski informoval komisi, že na základě pověření inicioval schůzku
se zástupci ČFTKFS, kde seznámil pana Rachmu Soebajo a jeho paní s návrhem
na spolupráci se ZŠ ohledně záměru zařazení úpolových sportů do
vzdělávacího procesu, v rámci širšího kontextu prevence šikany, kriminality a
dalších negativních vlivů.
b. Oba uvítali možnost spolupráce a projevili zájem se aktivně podílet na
přípravě pilotního projektu integrace vybraných prvků cvičení karate a obecně
úpolových sportů do hodin tělesné výchovy na naší základní škole
c. Škole byla tato informace předána a projekt převzal do své gesce Martin
Střelec, který bude o dalším vývoji komisi průběžně informovat.
7. „Centrum environmentálního vzdělávání – Miškovice“ – ustanovení pracovního týmu
na základě poptávky pana starosty k tvorbě jasné vize a budoucích parametrů centra.
a. Pracovní tým povede Michael Lekovski a jeho členy budou: Jiří Vintiška, Petra
Kýhosová, Lenka Hladíková, Martin Střelec. Mimo komisními členy týmu
budou paní Jana Haluzová a paní Kateřina Štrossová.
b. Michael Lekovski připravil projektovou složku na sdíleném disku komise a
požádal členy týmu, aby se seznámili s dokumentem „Strategie adaptace hl.
m. Prahy na změnu klimatu“
8. Škola sportu – informace o rozsahu spolupráce příspěvkových organizací v rámci
programu „Sportovní školička“.
a. Martin Střelec informuje komisi o zahájení projektu, do kterého budou v tomto
školním roce zapojeny všechny MŠ a 1. ročník ZŠ
9. Campus – informace o stavu studie a zahájení projektování.
a. Martin Střelec a pan starosta informují komisi o zahájení projektových prací
na projektu Campus. Aktualizovaná studie bude umístěna do společného
prostředí komise.
10. AEL (Aquaponic Education Lab) – informace o zahájení rekonstrukce prostor budoucí
AEL.
a. Martin Střelec a pan starosta informují o termínu zahájení stavebních úprav
budoucích prostor pro AEL. Termín zahájení úprav je 25. 9. 2019. V současné
době se připravuje poptávka po vybavení AEL.
11. Předsednictví komise
a. Martin Střelec informuje členy komise, že se s pracovních důvodů vzdá
předsednictví komise. Na následujícím jednání rady MČ bude projednán návrh
nominace Jiřího Burgstallera na tuto pozici.

