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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 12. 8. 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:
Je mi známo, že SRPŠ z ZŠ Karla Čapka (Kodaňská) Vám zaslalo cca v průběhu června 2020 otevřený dopis
týkající se zejména letošních problémů se zápisy na ZŠ Karla Čapka, které jste zřizovatelem.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
požaduji:
1. Sdělení, kdy Vám byl tento dopis doručen a kdy jste na něj odpověděli.
2. Kopii Vaší odpovědi na výše uvedený otevřený dopis.
3. Sdělení jaká opatření jste v reakci na vzniklou problematickou situaci se zápisy na ZŠ Karla Čapka
přijali.
4. Sdělení, zda a kdy se bude konat veřejná schůze, kterou v otevřeném dopise SRPŠ navrhuje.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
doporučeným dopisem.
Odbor školství ÚMČ Praha 10 odpovídá na Vaše dotazy takto:
Ad. 1) Zmiňovaný dopis SRPŠ při ZŠ Karla Čapka adresovaný starostce MČ Praha 10, zastupitelstvu MČ
Praha 10 a primátoru MHMP MUDr. Hřibovi byl na Úřad městské části Praha 10 doručen dne
3. 6. 2020.
Dne 8. 6. 2020 byl předán na odbor školství k přípravě odpovědí. Připravené odpovědi byly
odborem školství zaslány formou interního sdělení do kanceláře starostky dne 16. 6. 2020. Toto
interní sdělení bylo předloženo i zastupitelstvu MČ Praha 10 pro informaci o situaci. Dále jsme
o něm neměli zprávu a považovali jsme ho za vyřízený.
Zjistili jsme, že nedopatřením nebyl dokument SRPŠ oficiálně zaslán, za což jsme se za městskou
část Praha 10 zmíněnému sdružení omluvili.
Dopis pro SRPŠ byl odeslán 18. 8. 2020.
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Ad. 2) V příloze č. 1 zasíláme kopii interního sdělení s odpověďmi na dotazy SRPŠ při ZŠ Karla Čapka
adresovanou starostce městské části Praha 10.
V příloze č. 2 i dopis pro SRPŠ při ZŠ Karla Čapka odeslaný dne 18. 8. 2020.
Ad. 3) Magistrát hlavního města Prahy umožňuje upravovat obecně závaznou vyhlášku dle
požadavků MČ každý rok, přesto může k určitému převisu spádových dětí do příslušné školy
dojít (nelze s předstihem určit přesný počet zájemců na jednotlivé školy vzhledem
k stěhování obyvatel). Chceme se pokusit upravit školské obvody tak, aby byla situace vyvážená
ve všech ZŠ. Dle dokumentu Krátkodobé plánování kapacit MŠ a ZŠ
https://www.praha10.cz/Portals/0/VS%20Kapacity%20MS%20a%20ZS%20MC%20Praha%2010
_1.pdf) se počet obyvatel v MČ Praha 10 bude zvyšovat, a tak bude nutné přistoupit k navýšení
kapacity míst pro základní vzdělávání. Prozatím byla provedena analýza školských obvodů.
Ad. 4) SRPŠ bylo dopisem informováno, že v případě trvajícího zájmu o setkání, se zástupci sdružení
mohou obrátit na kancelář místostarosty MgA. Kašpara (paní Šárka Kulhavá, tel. 267 093 244,
e-mail: sarka.kulhava@praha10.cz) za účelem domluvení termínu. V tuto chvíli nemáme
o žádném setkání informaci.
S pozdravem
Digitálně
Jana
podepsal Jana
Vinterov Vinterová
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Příloha č. 1: Interní sdělení - Vyjádření odboru školství k dopisu Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Karla
Čapka ohledně zápisu do 1. ročníku v ZŠ Karla Čapka
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Příloha č. 2: Dopis pro Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Karla Čapka odeslaný 18. 8. 2020
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