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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 8. 5. 2020 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobrý den,
na sociálních sítích a Instagramu jsou ukázky zvelebené ZŠ, očividně řadou umělců. Můj dotaz zní, zdali šlo o bezplatnou práci, či honorovanou. Pokid honorovanou, kolik, komu a za co. A dále zda-li bylo na
to uděláno výběrové řízení. Pokud ne, kdo rozhodl o daných umělcích, případně jaká komise a v jakém
složení.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do e-mailové schránky formou textu tohoto přípisu.
K vašemu dotazu uvádíme informace poskytnuté ředitelem Školní jídelny Praha 10 (dále jen ŠJ), Mgr.
Jaroslava Vrtišky.
Celkové náklady na realizaci řešení koncepce interiéru ŠJ Brigádníků byly honorované a činily 199 150,Kč. Rozsah prací je podrobně popsán v objednávkách, zveřejněných v Registru smluv:
(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12196992, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12312476).
Obsahem objednávky byla realizace řešení konceptu interiéru ŠJ základní školy Brigádníků 14/510. S
ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky, která se pohybovala výrazně pod limity, kdy právní či
interní předpisy ukládají povinnost provést zadávací, či jiné výběrové řízení, a s ohledem na specifickou
povahu autorského díla, bylo pro realizaci tohoto zkušebního projektu zútulnění prostor školní jídelny
základní školy Prahy 10, zvoleno přímé zadání realizátorovi MgA. Ondřejovi Horákovi, IČ 77454986,
Ovenecká 376, 170 00 Praha 7, jemuž byla částka poukázána na realizaci řešení konceptu interiéru
Školní jídelny Základní školy Brigádníků 14/510.
ŠJ Praha 10 oslovila umělce, kteří se podílejí na výtvarném projektu „Praha 10: Neseď“, který je
zaměřený na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí základních škol v rámci uvažování o městě,
ve kterém žijí, s poptávkou návrhu řešení konceptu zútulnění interiéru školní jídelny.

Na základě informací z věstníku Ministerstva školství ročník LXXIV, projektu „Máš umělecké střevo“ projekt pro žáky se zájmem o výtvarné umění, společenskou zodpovědnost, myšlení v souvislostech
a práci ve skupinách, zaměřený na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních
a středních školách a o provedených realizacích MgA. Horáka, jeho zkušenostem s realizacemi nejen
ve školském prostředí, byl tento osloven s poptávkou, zda by se zhostil velmi nelehkého úkolu v oblasti
změny nekoncepčního prostředí školní jídelny a pokusil se v tomto prostoru navrhnout řešení, ve
kterém by došlo k přirozenému propojení stravování a vzdělávání ve vazbě na prostředí konkrétní školy
a které by zohlednilo potřeby dětí, pedagogického sboru a i ŠJ Praha 10 a vytvořil návrh pilotního
projektu zlepšení kultury stravovacího prostředí v prostředí školní jídelny. Dále ředitele ŠJ zaujalo, že
v minulosti napsal ilustrované dějiny hokeje a fotbalu. Z dosavadních realizací MgA. Horáka vyplývá,
že dokáže vnímat potřeby a přání žáků coby klientů ŠJ Praha 10 a citlivě je převést do prostoru. Komise
k výběru daného umělce zřízena nebyla.
Zpracovaný návrh koncepce byl představen odboru školství městské části Praha 10 a projednán
s vedením základní školy Brigádníků i místostarostou, který má ve své gesci školství, kde se setkal
s pozitivním ohlasem a souhlasem. Teprve poté o výběru daného realizátorovi MgA. Ondřejovi
Horákovi rozhodl ředitel Školní jídelny Praha 10 Mgr. Jaroslav Vrtiška.
S ohledem na možnosti ŠJ Praha 10 byl pak projekt realizován.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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