Úřad městské části Praha 10
odbor školství
Váš dopis zn.: P10-069286/2020
Naše značka: P10-069838/2020
Vyřizuje linka: Marousková/139
V Praze dne:
16. 7. 2020

Poskytnutí informací ve smyslu 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. 7. 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:

1) „Jaký je aktuální (tj. ke dni podání této žádosti) počet dětí, které by měly dle aktuálně platné
vyhlášky MHMP vymezující spádové oblasti ZŠ (tj. platné ke dni podání této žádosti) na základě
svého trvalého pobytu (místa pobytu) být spádovými do Základní školy, Praha 10, Brigádníků
14/510 pro školní rok 2021/2022, školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024? Aby se
předešlo nejasnostem, zajímá mě skutečně aktuální počet dětí ke dni podání této žádosti, tj. je
mi zřejmé, že jejich počet se ke dni zápisu do příslušné základní školy bude ještě měnit.
2) Jaké konkrétní kroky Městská část Praha 10 jakožto zřizovatel Základní školy, Praha 10,
Brigádníků 14/510 podnikla/má v plánu podniknout proto, aby se neopakovala situace ze
zápisu dětí do prvních tříd do této základní školy pro školní rok 2020/2021, kdy téměř došlo k
losování spádových dětí z důvodu převisu spádových dětí vůči kapacitě dané školy?
3) Jak konkrétně hodlá Městská část Praha 10 jakožto zřizovatel Základní školy, Praha 10,
Brigádníků 14/510 řešit nedostatečnou kapacitu dané základní školy (málo tříd, kdy ne každá
třída má svojí kmenovou učebnu, školní družina nemá své vlastní třídy, škola má pouze jednu
tělocvičnu s nedostatečnou kapacitou, škola nemá vlastní venkovní sportoviště, naplněná
kapacita školní jídelny), na níž byla mimo jiné upozorněna v žádosti školské rady o komplexní
posouzení kapacitní situace školy ze dne 16. 3. 2020“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky formou textu tohoto přípisu.
Odbor školství ÚMČ Praha 10 disponuje ke dni podání Vaší žádosti, tedy k 8. 7. 2020, těmito
informacemi:
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Ad. 1) Počet dětí, které by měly nastoupit k povinné školní docházce do Základní školy, Praha 10,
Brigádníků 14/510:
-

ve školním roce 2021/22 - 92 dětí
ve školním roce 2022/23 - 70 dětí
ve školním roce 2023/24 - 66 dětí.

Ad. 2) Dle výsledků zápisu do 1. ročníku byly od školního roku 2020/2021 do ZŠ Brigádníků přijaty
všechny děti, jejichž zákonní zástupci projevili zájem.
Odbor školství ÚMČ Praha 10 již několikrát sděloval ředitelce školy nutnost průběžně
komunikovat se zákonnými zástupci dětí během přijímacího řízení tak, aby měla
přehled o podaných žádostech žáků i do jiných škol (v MČ Praha 10 i jinde), tzv. duplicitní
podání.
V současné době již ÚMČ Praha 10 podniká kroky k úpravě školských obvodů tak, aby byla
situace s příchozími žáky do 1. ročníků co nejvyváženější ve všech ZŠ ÚMČ Praha 10 - zadal
zpracování aktualizace školských obvodů, které proběhne v červenci a srpnu 2020, a bude
předloženo MHMP jako podklad ke změně obecně závazné vyhlášky. Obecně však lze
konstatovat, dle dokumentu Krátkodobé plánování kapacit MŠ a ZŠ z července 2019 (viz
https://www.praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/skolske-dokumenty), že kapacity základních
škol budou v následujících letech v MČ Praha 10 chybět.
Změnou školských obvodů některých škol, resp. přesunutí předpokládaných zájemců o
vzdělávání (ze ZŠ Brigádníků jinam), nebude budoucí problém s kapacitou škol vyřešen. Dle §
178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Ideální situace
nastává, když žáci se zájmem o konkrétní školu jsou do ní přijati, dále pokud jsou do školy
přijati alespoň žáci ze školského obvodu. Není však porušením § 178 školského zákona, pokud
MČ Praha 10 zajistí plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím
území. Dokonce je též možné, aby MČ Praha 10 zajistila plnění povinné školní docházky v
základní škole zřizované jinou obcí/ městskou částí, pokud tak nemůže učinit na svém území.
Ad. 3) Kapacita školy nebo zařízení je údaj, vyjadřující optimální stav naplněnosti dané školy při
dodržení všech platných předpisů a legislativních opatření, např.: zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhláška č. 48/2005 S., o základním vzdělávání, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých apod., vše ve znění pozdějších předpisů.
Kapacita ZŠ Brigádníků není nedostatečná (celková kapacita je 650 žáků; podle informace
z výkonových výkazů bylo k 31. 3. 2020 ve škole 456 žáků). Dle zmíněných právních předpisů
nemusí mít každá třída svou kmenovou učebnu, zrovna tak školní družiny nemusí mít své
vlastní třídy.
Je v kompetenci ředitele školy, aby při realizaci činností, které vyplývají z poslání školy, zajistil
naplnění hygienických a bezpečnostních předpisů a nedopustil ohrožení zdraví a zdravého
vývoje svěřených osob a zaměstnanců. Základní škola je organizace se samostatnou právní
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subjektivitou a proto je také z hlediska zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, vůči kterému je možné
podávat žádosti o informace.
Paní ředitelka ZŠ Brigádníků měla též možnost žádat Magistrát hlavního města Prahy o svěření
či výpůjčku pozemku (hřiště v blízkosti školy), a to za podpory ÚMČ Praha 10 nejen v procesu
zajištění pozemku, ale i při následném oplocení pro zajištění bezpečnosti žáků, což písemně
odmítla (e-mail ředitelky školy ze dne 25. 3. 2020). Není v pravomoci MČ Praha 10 ředitelce
školy nařizovat využití možnosti svěření či výpůjčky pozemku pro potřeby školy, přičemž MČ
Praha 10 o svěření či výpůjčku pozemku žádat nemůže.
Školní jídelna se svou kapacitou 550 strávníků je pro počet žáků a učitelů aktuálně dostačující.
Pokud by škola neměla dostatečnou kapacitu vzhledem k počtu přijímaných dětí,
k podmínkám, průběhu či výsledkům vzdělávání, takovou situaci by řešily Česká školní inspekce
a Hygienická stanice hlavního města Prahy, které jsou kompetentními orgány.
K Vámi uvedené „žádosti školské rady o komplexní posouzení kapacitní situace školy ze dne
16. 3. 2020“, která byla doručena ÚMČ Praha 10 prostřednictvím e-mailu předsedy
školské rady a zástupce ředitelky školy pana Petra Jansy ze dne 1. dubna 2020 uvádíme, že
paní ředitelka ZŠ Brigádníků byla ještě tentýž den spravena vedoucí odboru školství MČ Praha
10 o krocích, které jsou podnikány a které je třeba podniknout, tímto sdělením:
„Paní ředitelko, děkuji za informaci. Při stanovování školských obvodů jsme postupovali v souladu
s osídlením konkrétní lokality a s možnostmi školy. Obecně je ve většině škol přetlak zájemců nad
volným místem. Brali jsme ohled i na odchody žáků 9. roč., příp. odchody na gymnázia. V tuto
chvíli si nemůžeme dovolit otevírat málo početné třídy. U ZŠ Brigádníků jsme respektovali i
kapacitu školní jídelny, víme, že v tuto chvíli ji ani nelze navýšit. Většinou se nepřihlásí u zápisu
všichni ti, kteří ve školském obvodu bydlí.
Z demografické studie vyplývá, že místa ve školách ubývají a zřejmě budou i chybět. MČ zadala
analýzu zjištění možností přístaveb, nástaveb a budování nových kapacit obecně. Nyní se však se
situací musíme vyrovnat, jak jen to jde. Je třeba spojit méně početné třídy na 2. stupni. Opravdu
si nemůžeme dovolit ve třídě 12 žáků.
Věřte, že situaci MČ Praha 10 řeší.
Jana Vinterová“
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. Bc. Jana Vinterová
vedoucí Odboru školství ÚMČ Praha 10

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“
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