P10-054161/2022
Zápis z 20. jednání Komise výchovně vzdělávací RMČ Praha 10
dne 24. 1. 2022
online https://ks.praha10.cz/KVVleden
Přítomní členové komise:

Mgr. Pavel Mareš (zastupitel), Mgr. Regina Dlouhá (zastupitelka),
Mgr. Naděžda Jurečková (odborník), Mgr. Tereza Hauffenová, MBA
(zastupitelka), Mgr. Denisa Řezníčková (zastupitelka), Ing. Pavel Hájek
(zastupitel).

Přítomní hosté:

MgA. David Kašpar (místostarosta), Olga Koumarová (radní), Mgr.
Jindra Pohořelá (ředitelka školy).

Omluven:

Mgr. Ondřej Počarovský (zastupitel), Martina Drbohlavová, ředitelka
školy), Mgr. Luděk Doležal (ředitel školy).

Jednání komise bylo zahájeno v 17:05 hodin.
Program:
1. Seznámení s optimalizací škol – MgA. Kašpar a pí Koumarová.
2. Informace o stavu v oblasti staveb a rekonstrukcí budov škol – pí Koumarová.
3. Informace o vyhodnocení Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025
(vizte přílohu) – MgA. Kašpar.
4. Schválení tabulky se záměry škol na další období (vizte přílohu) – Mgr. Bc. Vinterová.
5. Informace o odměnách pracovníků škol za rok 2021 (informace v e-mailu Mgr. Mareše z 16. 12.
2021) – Mgr. Bc. Vinterová.
6. Informace o Pocitové mapě Prahy 2021 – shromáždění příp. návrhů, informací a následné předání
Bc. Hájkové, z oddělení strategického rozvoje a participace – odkazy níže:
•
https://www.pocitovemapy.cz/praha/ - rozcestník všech MČ
•
https://drive.google.com/drive/folders/1oFe0M6KfdFLe35IeM1uf1vA-7W04AiXq
•
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zdrava_praha/index.html
7. Různé.
Přivítání členů komise.
Hlasování o programu.
Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Ad 1
MgA. Kašpar - Představena byla informace o optimalizaci škol, celá je rozdělena do několika oblastí řešení nedostatku kapacit; přesuny MŠ; navýšení počtu dětí/žáků ve třídách v souladu s výjimkami
z nejvyššího počtu dětí/žáků ve třídách udělených zřizovatelem; přístavby ZŠ - Břečťanová, Hostýnská,
U Roháčových kasáren, Eden - studie.
Stanovisko komise č. KVV/20/1. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
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Ad 2
O. Koumarová - informovala o stavbách a rekonstrukcích budov škol:
- na podzim zahájena stavba MŠ Bajkalská - přes celý pozemek vede teplovod, což je drobnou
obtíží, která je řešena;
- zateplení ZŠ Olešská - fasáda, střechy + realizace vzduchotechniky;
- ZŠ V Olšinách - probíhá VŘ na dodavatele a technický dozor, předpoklad uzavření smlouvy
04/2022;
- ZŠ Hostýnská a ZŠ Břečťanová - projektová dokumentace;
- MŠ U Roháčových kasáren - vyhlášené VŘ;
- ZŠ U Vršovického nádraží - propojení křídel - 10 - 12 mil. Kč.
Z plánovaných akcí je to vše.
Mgr. Pohořelá - se dotazuje na realizaci opravy střechy, kam zatéká.
O. Koumarová - ano, je v plánu.
Stanovisko komise č. KVV/20/2. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
Ad 3
MgA. Kašpar - koncepce je postupně naplňována, dokument shrnuje, v jakých oblastech je koncepce
naplňována a prostřednictvím jakých aktivit. Upozorněno je na některé realizované projekty.
Provedení jednotlivými oblastmi Koncepce a jejím naplňováním v rámci aktivit a vynaložených
finančních prostředků.
Stanovisko komise č. KVV/20/3. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
Ad 4
Mgr. Bc. Vinterová - informace o aktualizaci tabulky záměrů škol související s čerpáním fondů škol.
Komise se na tomto systému domluvila, pro školy však není zcela vhodný, brání ve využívání fondů pro
investiční akce v případě, že záměr není uveden v tabulce. Znemožňuje operativní jednání ředitelů.
Stanovisko komise č. KVV/20/4. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
Ad 5
Mgr. Bc. Vinterová - informace o průměrných odměnách ŘŠ, ZŘŠ, pedagogů, porovnání s jinými MČ
(odměny ŘŠ patří k vyšším; odměny v některých MČ dosahují jen poloviny průměrné částky na ředitele,
která je v naší MČ). Odměnu může dle zákoníku práce zaměstnavatel poskytnout za úspěšné splnění
mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Je to nenároková složka platu/mzdy, a odvíjí
se od hodnocení ředitelů škol v návaznosti na jejich mimořádné výkony.
Stanovisko komise č. KVV/20/5. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
Ad 6
K pocitové mapě nemají členové ani hosté žádnou připomínku ani námět.
Stanovisko komise č. KVV/20/6. ze dne 24. 1. 2022 – v příloze.
Ad 7
a) Školní psycholog:
Mgr. Řezníčková - předkládá návrh na posílení role školního psychologa, dofinancování ½ úvazku pro
školy.
MgA. Kašpar - o požadavku ví, MČ se tím zabývala - v rámci ÚZ 17. Projekt nebo systémové řešení pro
všechny školy (cca 3,5 mil. Kč) - projednáno s Mgr. Kočím - část z odboru sociálního, část z odboru
školství?? Je třeba hledat systémové řešení; je ½ úvazek vůbec možný/vhodný?
b) Školnické byty:
Mgr. Hauffenová - dotaz na situaci se školnickými byty (dlouho již nebylo projednáváno).
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Mgr. Bc. Vinterová - situace se nezměnila, žádosti škol předáváme p. radnímu Benešovi, dle instrukcí.
O dalším vývoji či přidělených bytech nemám informaci, ale podrobněji může informovat Mgr.
Jurečková.
Mgr. Jurečková - byty - žádosti jsou řešeny komisí průběžně. Je třeba v nich po vystěhování předchozího
nájemníka provést opravu či rekonstrukci.
c) Kovidová situace ve školách
Mgr. Hauffenová - dotaz na situaci spojenou s kovidem ve školách
Mgr. Bc. Vinterová - nyní v souvislosti s kovidem je situace velmi nepřehledná, měnící se, nelze sledovat
počty osob v karanténě, v izolacích, postupně se velmi mění celá situace i pravidla a opatření, školy
neumíme podpořit. MŠMT poskytuje testy, o žádné další podpoře (finanční) nevíme, očekáváme
rozhodnutí k navýšení tzv. ředitelského volna.
d) Spolupráce škol a odboru sociálního
Mgr. Pohořelá - na poradě ředitelů se řešila situace s OSPOD; ne všichni pracovníci spolupracují hladce,
někdy vůbec nereagují.
Mgr. Vinterová - na základě dohody na poradě již komunikovala s Bc. Petříkem, který přislíbil pomoc a
spolupráci; domluvena byla též účast na poradě.
Ukončení jednání v 18:20 hodin.

…………Mareš, v.r. ………..
Mgr. Pavel Mareš, předseda
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Příloha
STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/1.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací bere na vědomí informaci o optimalizaci škol.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

……………… Mareš, v.r. ………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda

STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/2.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací bere na vědomí informaci paní radní Koumarové o plánovaných opravách
a rekonstrukcích.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

……………… Mareš, v.r. ………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda
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STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/3.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací bere na vědomí dokument Průběžná evaluace Koncepce rozvoje školství
městské části Praha 10 na období 2020–2025.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

……………… Mareš, v.r. ………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda

STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/4.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací souhlasí s tabulkou investičních záměrů, oprav apod. aktualizovanou
v lednu 2022.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

………… Mareš, v.r. ……………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda
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STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/5.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací doporučuje RMČ schválit navýšení mimořádné odměny ŘŠ v průměru o
80 tis Kč/rok.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

……………… Mareš, v.r. ………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda

STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/20/6.
ze dne 24. 1. 2022
Komise výchovně vzdělávací bere na vědomí informace o Pocitové mapě Prahy 2021.
Pro

6

proti

0

zdržel se 0

……………… Mareš, v.r. ………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda
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