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Zápis z 18. jednání Komise výchovně vzdělávací (KVV) RMČ Praha 10
dne 28. 6. 2021
online https://ks.praha10.cz/18KVV
Přítomní členové komise:

Mgr. Pavel Mareš (předseda KVV), Mgr. Regina Dlouhá (členka odbornice), Mgr. Naděžda Jurečková (členka - odbornice), Ivana
Kriglová (členka - odbornice), Mgr. Ondřej Počarovský (člen;
zastupitel MČ), Mgr. Tereza Hauffenová, MBA (členka;
zastupitelka MČ)

Přítomní hosté:

MgA. David Kašpar (stálý host; místostarosta), Olga Koumarová
(radní), PhDr. Bc. Jana Churáčková (stálý host; ředitelka školy),
Mgr. Luděk Doležal (stálý host; ředitel školy; odborný garant
MAP II), Bc. Iva Hájková (vedoucí oddělení strategického rozvoje
a participace ÚMČ Praha 10), Mgr. Václav Vlček (předseda
Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity - VKSVA),
Ludmila Poršová (ředitelka školy)

Omluven:

Ing. Pavel Hájek (člen; zastupitel), Martina Drbohlavová (stálý
host; ředitelka školy)

Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.

Průběh rekonstrukce MŠ U Vršovického nádraží - O. Koumarová.
Souhrnná informace o zápisech – Mgr. Bc. J. Vinterová.
Psychologie do škol – MgA. D. Kašpar.
Různé - Informace ke koncepci rodinné politiky - Mgr. Mareš.
- Zpětná vazba o dosavadní účasti na jednáních KVV - PhDr. Bc. Churáčková.

Přivítání členů komise. Hlasování o přítomnosti hostů.
Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Hlasování o programu.

Ad 1
O. Koumarová informovala přítomné o probíhající rekonstrukci MŠ U Vršovického nádraží;
původně plánováno na 3 etapy, ale v průběhu bylo rozhodnuto a sloučení posledních dvou
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etap do jedné. Stavba bude zkrácena o 6-8 měsíců; ukončení je plánováno na přelom roků
2021 a 2022. Vše probíhá dle harmonogramu a požadavků MČ Praha 10.
L. Poršová - budovy jsou v provozu od r. 1950, původně sloužily jako školní družiny ZŠ U
Vršovického nádraží. Kolaudace prvního pavilonu proběhla v předtermínu. Vše probíhá bez
problémů. V souvislosti s pandemií covid-19 a nepřítomností dětí bylo využito situace pro
urychlení stavby. Jediný problém - střešní krytina ve špatném stavu - zjištěno v průběhu
stavby; úprava žlabů a střech - bude realizováno stávající firmou. Stavba se neprodlouží.
Spolupráce se stavebním dozorem i stavbyvedoucím je dobrá.
Ad 2
Mgr. Bc. Vinterová - zápisy do ZŠ: 1373 podaných žádostí, 922 přijatých dětí, 219 nepřijatých
dětí, 185 odkladů povinné školní docházky, 86 dětí v přípravných třídách. V počtech jsou i
vícečetné žádosti dětí. Přijímány byly děti na základě výjimky zřizovatele (+ 4 žáci) nad 30 žáků
ve třídě - zejm. ZŠ Břečťanová, Karla Čapka.
Zápis do MŠ: 2294 podaných žádostí, 876 přijatých, 823 nepřijatých, 434 dětí mladších 3 let (z
počtu nepřijatých), 639 zpětvzetí žádostí, 24 přerušení řízení. V počtech jsou i vícečetné
žádosti dětí. Ve všech školách jsou třídy naplňovány na výjimku zřizovatele (+ 4 děti ve třídě)
do 28 dětí, pokud to není v rozporu s bezpečností nebo hygienou.
Situace v době zápisů byla velmi napjatá.
MgA. Kašpar - Jasmínová - výběrové řízení na provozovatele - kdo by poskytoval služby pro
děti mladší 3 let.
O. Koumarová - Jasmínová - dočasné působiště pro dětské skupiny CSOP od r. 2022, dále pak
buď CSOP nebo jiný provozovatel (za cca 2 - 3 roky).
L. Poršová - školní zahrada v Jasmínové není bezpodmínečně potřeba, MŠ tam bude do
prosince, přičemž od listopadu už je pobyt na zahradě často nemožný - bahno apod. Uvítala
by finanční prostředky na revitalizaci zahrady v MŠ U Vršovického nádraží, než zbytečnou
investici v Jasmínové na 2 měsíce.
Mgr. Bc. Vinterová - vybavení školní zahrady v Jasmínové je připravováno pro MŠ, velikostně
nebude vyhovovat dětem v dětské skupině, investice není moc efektivní.
O. Koumarová - MŠ bude využívat vystavěné hrací prvky, zahrada bude uzamčena, azylový
dům nebude do konce roku zahradu využívat - zajištění bezpečnosti dětí při pobytu. Do
budoucna není třeba řešit, zahradu bude využívat někdo jiný.
Odhlášení paní Poršové z jednání.
Ad 3
MgA. Kašpar - cílem projektu je vytvoření webinářů, „Desatera pro pedagogy“, podpůrných
listů pro mapování situace např. ve třídách, podpůrné rozcestníky pro návrat do škol. Je reakcí
na situaci po pandemii. Vše bude reflektovat aktuální situaci i blízkou budoucnost návratu žáků
do školního prostředí. Cílovou skupinou jsou pedagogové, s přesahem pro rodiče dětí a žáků.
Připravuje Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 a Centrum rodinné terapie
Horizont.
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Mgr. Bc. Vinterová - jeden webinář už úspěšně proběhl, s ohledem na časové možnosti a konec
školního roku bude v projektu pokračováno v září. Jeho statická část byla podpořena
powerpointovou prezentací, dynamická část proběhla formou diskuze s odborníky
z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10; pedagogové sdělili svoje zkušenosti s
únavou vlastní i dětí/žáků; hovořilo se o motivaci k práci, k výkonům, k pozitivnímu přístupu k
činnostem - děti, žáci, pedagogové, rodiče, dále o hranicích konfliktů, vyhnutí se konfliktu,
obranných mechanismech, stresu, pocitu viny, nátlaku okolí k pracovnímu nasazení apod.

Ad 4
PhDr. Bc. Churáčková - účast ředitelů na jednáních KVV je žádoucí a vítaná, vhodná; nyní se ale
rozhodla svou účast ukončit. Shrnuje dosavadní informace: předvídatelnost, průhlednost help desk - funkční, ale některé akce nejsou stále realizovány - např. se neřeší ucpané okapy);
tabulka velkých zakázek - stále chybí informace od OMP; výměna oken se přesouvá na září termín není vhodný, ale nedá se nic dělat, respektuje to;
- školnické byty - od 16. 11. 2020 není prozatím žádná reakce od místostarosty Beneše;
- žádosti o byty pro zaměstnance škol - online schůzka s paní Žolčákovou - není možné
realizovat některé slíbené aktivity.
Poděkování za možnost účastnit se jednání KVV.
Mgr. Bc. Vinterová - zvolen bude jiný zástupce ředitelů ZŠ.
O. Koumarová - výměna oken - 2 firmy se vzdaly, výběrové řízení se ruší a vyhlašuje se nové;
není možné přistupovat k 4. nebo 5. firmě v pořadí;
- školnické byty - usilovala o to, aby byly k dispozici zaměstnancům škol bez dalších vlivů, ale
nebyla vyslyšena;
- je pro zvýšení kvóty na byty pro zaměstnance škol (na úkor jiných, problematičtějších
sociálních skupin);
- změna vedoucího OMP i oddělení v OMP - p. Urbánek a p. Pistora - může být lépe, ale není
dobře si dělat iluze.
Mgr. Mareš - po podnětu paní ředitelky Churáčkové ke školnickým bytům se ptal pana
místostarosty Beneše, pod jehož záštitou vzniká bytová koncepce. Případná nová pravidla pro
školnické byty by byla až s novou koncepcí (informaci o tom KVV dostala).
MgA. Kašpar - poděkování paní Churáčkové za zpětnou vazbu; koordinace toku informací o
budovách není jednoduchá.

Odhlášení MgA. Kašpara z jednání KVV.
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Mgr. Mareš - na minulém setkání jsme projednávali návrh koncepce rodinné politiky bez
výsledku, s požadavkem pana zastupitele Hájka na vypořádání připomínek veřejnosti.
Připomínky nebyly vypořádány, aktivity pracovní skupiny byly zrušeny radním Kočím.
Ing. Hauffenová - práce těch, kteří se na tvorbě podíleli, by neměla být zmařená.
Mgr. Počarovský - požadoval doplnění o prevenci rizikového chování. Hlasování o koncepci
mělo proběhnout 31. 5. 2021 na jednání KVV - nebylo však o čem hlasovat.
Mgr. Mareš - zopakoval informaci, že schůzku pracovní skupiny ke tvorbě rodinné politiky (na
vypořádání připomínek všech výborů, komisí i veřejnosti) pan radní Kočí zrušil, neurčil další
termín a v práci se nepokračuje.
Mgr. Bc. Vinterová - informace a požadavky zmíněné na předchozím jednání KVV ke koncepci
rodinné politiky byly odeslány - OŠK předalo podklady Bc. Hájkové.
Mgr. Dlouhá - vše z komisí, výborů i veřejnosti jako vedoucí pracovní skupiny spolu s týmem
úředníků zapracovala a má připraveno jako podklad k vypořádání v pracovní skupině.
I. Kriglová - co může nyní KVV dělat?
Mgr. Mareš - KVV má pouze poradní roli (poradní orgán RMČ), bez ochoty pana radního Kočího
nelze dělat žádné kroky.
Mgr. Počarovský - Komise Rady, tedy i KVV, může doporučovat, iniciovat; v případě usnesení
KVV rád podpoří dokončení tvorby koncepce.
Mgr. Mareš - problematika rodinné politiky patří gesčně nejvíce do oblasti sociální (radní je
radním pro sociální a rodinnou politiku), je přirozené projednat koncepci rodinné politiky na
výboru sociálním a zdravotním; výbor ji přece doporučil a doporučil (z podnětu zástupců
Pirátů) zpracovat i akční plán.
Mgr. Počarovský - souhlasí s návrhem.
Mgr. Dlouhá - poděkovala za práci všem, kteří se podíleli.

Ukončení jednání v 18:30 hodin.
Další jednání KVV bude dle plánu 27. 9. 2021.

……………………………………………..
Mgr. Pavel Mareš, předseda
…………………………………………….
Mgr. Bc. Jana Vinterová, tajemník komise
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