MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE
Nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291
KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ RADY MČ PRAHA – ČAKOVICE
Tel: +420 774 117 709, e-mail: jiri.burgstaller@gmail.com

Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice
Datum konání:
Přítomni:
Zástupce Rady MČ:
Omluveni:
Host:

21. 11. 2019
Petra Kýhosová, Lenka Hladíková, Martin Střelec, Michael Lekovski,
Jiří Burgstaller
Jiří Vintiška
Vojtěch Petráček, Ludmila Vargová, Jaroslav Šimáček
Iva Nosková

Zapsal:

Jiří Burgstaller, Michael Lekovski

1. Personální změny v komisi
● Ludmila Vargová rezignovala na členství v komisi z důvodu svých pracovních a
časových možností. Rezignaci vzala rada MČ Praha-Čakovice na vědomí a to
ke dni 11. 11. 2019. Nového kandidáta za Ludmilu Vargovou nominuje pan
starosta, Jiří Vintiška.
● Jiří Burgstaller navrhl rozšířit komisi o paní Mgr. Ivu Noskovou, ředitelku
Gymnázia Čakovice. Mgr. Iva Nosková se komise účastnila jako host. Členové
komise tuto nominaci vítají. Nominace bude předložena panem starostou,
Jiřím Vintiškou, na radu MČ Praha-Čakovice.
● Jiří Burgstaller informoval o avizované změně předsedy, kdy byl k 7. 10. 2019
jmenován předsedou na základě rezignace Martina Střelce k 6. 10. 2019.
Martin Střelec zůstává řadovým členem komise.
2. Projekt ACTIVE PRACTICAL ENGAGING (APE)
● Martin Střelec informoval o připravovaném projektu alternativní výuky pro 1.
třídy od školního roku 2020/2021, více ZDE.
● Přípravu metodiky výuky koordinuje pan Bc. Nick Wilson, který byl jmenován
pro tuto aktivitu zástupcem ředitele.
● Třídy budou dislokovány na detašovaném pracovišti Dyjská v počtu 2 tříd po
18 dětech. V současné době se řeší stavební úpravy tříd vč. jejich vybavení.
● Komisi byl představen harmonogram jednotlivých činností. Během ledna až
června 2020 budou pro rodiče připraveny dny otevřených dveří, kde bude
aktivita blíže představena vč. způsobu přijímacího řízení.
● Členové komise zašlou Lence Hladíkové případné podněty a dotazy k této
aktivitě, která je zapojena do konzultací k přípravě APE.
● Pan Wilson bude hostem na příštím jednání komise, kde projekt blíže
představí.
3. Bezpečné přechody
● Na základě zpracovávaného materiálu komisí a jeho projednáním byl Martin
Střelec pověřen k dopracování rozpočtu. Tato aktivita vč. finanční náročnosti
byla představena členům rady a zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice, který daný
záměr podporují.
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● Pan starosta Jiří Vintiška uvedl, že po schválení rozpočtu na rok 2020 a
nalezení pověřených osob bude projekt pilotován do června 2020, kdy bude
vyhodnocen. Pokud se zapojení pověřených osob v posílení ochrany
přechodů osvědčí, bude snaha o rozšíření této aktivity od září 2020 na více
přechodů pro chodce v rámci Čakovic s cílem max. ochrany chodců,
především dětí.
● Pro ½ roku 2020 se počítá s max. třemi přechody, kdy jejich pokrytí bude
tvořeno jak pověřenými osobami, tak i městskou policií.
4. Supervize
● Martin Střelec informoval o využití dotace z MŠMT, OP VVV, projektu tzv.
šablon, registrační číslo CZ.02.3.X./0.0/0.0/18_064/0012141 s cílem podpory
společného vzdělávání, rozvoje nových metod ve výuce a v neposlední řadě
podpory pozitivního sociálního klimatu, a to zejména realizací supervizí.
● Komise uvítala využití tohoto dotačního titulu pro svůj podnět, který dle
předběžných odhadů využije na ZŠ min. 10 pedagogů. Aktivity supervize
budou realizovány v nejbližší době.
● Iva Nosková informovala, že obdobnou aktivitu realizuje i Gymnázium
Čakovice, dva supervizoři, dvě oddělené skupiny pedagogové a management,
postavené na společných a individuálních konzultacích.
5. Škola bez poražených
● Doporučení komise realizovat kurz Škola bez poražených nebyl dle informace
Martina Střelce zatím realizován a to především na základě rozpočtových
možností ZŠ.
6. „Centrum environmentálního vzdělávání – Miškovice“
● Michael Lekovski informoval komisi o vývoji projektu “Vypracování vize centra
environmentálního vzdělávání – Miškovice“jako doplňku edukačních a
sociálních struktur v oblasti fauny a flory, resp. transformaci současné
Miškovické farmy do obcí kontrolovaného subjektu.
● Dvě schůzky se současnými provozovateli proběhly přímo na farmě a mezi
tím se konala další schůzka pracovní skupiny, kde byly vytyčeny základní osy
projektu.
● Veškeré výstupy a dokumentace projektu jsou vedeny na sdíleném disku, kam
mají členové komise přístup
● Výstup v podobě dokumentu vize je pracovní skupinou stanoven do poloviny
února 2020 tak, aby se dal využít dotační titul Státního fondu životního
prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí, Výzva č 7/2019,
Přírodní zahrady.
● Projektová žádost musí být podána do 31. 3. 2020, realizace projektu je
ohraničena 31. 12. 2022. Komise doporučila včasné zajištění subjektu
zpracující projektovou žádost dle pokynů poskytovatele dotace.
● V rámci realizované prohlídky členů komise a pana starosty, Jiřího Vintišky,
na Farmě Miškovicejsou odhadovaný další investice nad rámec výše
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uvedeného dotačního titulu v rámci dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti
této aktivity.
7. Projekt spolupráce s Českou federací tradičního karate Fudokan Shotokan
● Martin Střelec informoval, že na základě doporučení komise je v kontaktu
s paní Soebajo s tím, že v dohledné době se po vzájemné domluvě uskuteční
schůzka k potenciální spolupráci.
● Komise doporučuje zařazení úpolových sportů do vzdělávacího procesu, v
rámci širšího kontextu prevence šikany, kriminality a dalších negativních
vlivů.
8. Aquaponic Education Lab
● Starosta, Jiří Vintiška, informoval o finalizaci projektové podnětu komise
vybudováním zázemí pro aquaponickou laboratoř v prostorech detašovaného
pracoviště ZŠ Jizerská vč. technického vybavení a odborného dozoru firmou
Farma pro všechny (https://farmaprovsechny.cz/) .
● Biotechnologická laboratoř bude po svém zprovoznění zahrnuta do výuky
(toto je již zahrnuto do ŠVP jako volitelný předmět Aquaponie) a pro
volnočasové kroužky. Zároveň její kapacity budou nabídnuty i jiným
vzdělávacím institucím, např. Gymnázium Čakovice.
● Jako termín dokončení prací a předání pracoviště je stanoven konec roku
2019.
9. Projekt rozšíření kapacit ZŠ
● Členům komise byla Martinem Střelcem předána studie rozšíření kapacit ZŠ.
● Pan starosta, Jiří Vintiška, informoval o přípravných pracích schvalování
s vyústěním zahájení stavby první ze tří etap na přelomu let 2020/2021.
● Členové komise mohou v krátké době na Martina Střelce zasílat případné
podněty na úpravy projektu.
10. Spolupráce ČVUT
● Jiří Burgstaller požádal o zahrnutí nových projektů aquaponické laboratoře
apod. do probíhající komunikace o spolupráci mezi ZŠ a ČVUT. Ze strany ZŠ a
komise formulovány možnosti spolupráce na školní rok 2020/2021 a
představeny panu rektorovi, Vojtěchu Petráčkovi, na nejbližším zasedání
komise.

