P10-115727/2022
Zápis z 21. jednání Komise výchovně vzdělávací RMČ Praha 10
dne 14. 3. 2022
online https://ks.praha10.cz/KVVb%C5%99ezen .
Přítomní členové komise:

Mgr. Pavel Mareš (zastupitel), Mgr. Naděžda Jurečková (odborník),
Mgr. Denisa Řezníčková (zastupitelka), Mgr. Ondřej Počarovský
(zastupitel), Mgr. Tereza Hauffenová, MBA (zastupitelka)

Přítomní hosté:

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

Omluven:

Mgr. Regina Dlouhá (odborník), Ing. Pavel Hájek (zastupitel)

Jednání komise bylo zahájeno v 17:05 hodin.
Program: Řešení humanitární krize vyvolané ruskou agresí na Ukrajině v základních a mateřských
školách Prahy 10
Přivítání členů komise.
Hlasování o programu.
Pro

4

proti

0

zdržel se

0

O. Koumarová – informace o rekonstrukcích škol:
MŠ U Roháčových kasáren – zateplení budovy
MŠ Bajkalská – stavba probíhá
MŠ Kodaňská – ZTI během letních prázdnin
Jasmínová – ŠJ + prádelna, byt školníka apod. ve fázi projektu (termín odevzdání není zatím
stanoven, realizace v roce 2023)
MgA. Kašpar - vznik adaptační skupiny v MŠ – provoz a organizaci zajistí MŠ Hřibská. Náklady budou
zatím hrazeny z rozpočtu MŠ Hřibská, následně budou škole proplaceny z rozpočtu MČ
Praha 10.
Mgr. Vinterová - do ZŠ máme již 130 žáků přijatých, 40 žáků je v procesu přijímacího řízení +
cca 50-60 žádostí nově došlých. Do MŠ je zatím přijato 9 dětí + evidováno 16 žádostí.
M. Drbohlavová – v evidenci je 16 žádostí o přijetí. Kapacita v MŠ pro ukrajinské děti je v řádu
nižších desítek → hledají se jiná řešení → budova Jasmínová pro cca 40 – 50 dětí. Nábytek lze
vypůjčit z MŠ Bajkalská. Provoz by byl dopolední cca od 7 do 13 hodin a personálně by byl
zajištěn 2 koordinátorkami + dobrovolníky. RMČ musí schválit záměr vzniku, financování apod.
→ 29. 3. Info MgA. Kašpara, že dnes bylo projednáno na poradě vedení.
Další návrh k využití adaptačních skupin = dětský koutek v ÚMČ Praha 10 nebo centrum
Vršovická 30.
Novela školského zákona – umožňuje jednodušší postup při zřizování skupin, ne tak striktní
hygienické a stavební podmínky.
Mgr. Počarovský – lze záměr projednat již v operativní RMČ?
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Stanovisko komise č. KVV/21/1. ze dne 14. 3. 2022 – v příloze.
MgA. Kašpar
ve školách.

– informuje o zvýšení neinvestičních prostředků na úhradu obědů ukrajinských dětí
- informuje o nabídce aktivit pro děti o jarních prázdninách v KD Barikádníků
Zapojené neziskovky a organizace
– Jablíčkov – dopolední program v BD Malešice
- Městská knihovna – výhledová spolupráce
s MČ
- Klub K2 – nabídka služeb

Je potřeba navýšit rozpočet na pomůcky, na DPČ, DPP pro osoby pracující v adaptační skupině,
na stěhování, úklid v Jasmínové, pracovní materiál,… Potřeba pomoci od MHMP a státu.
Mgr. Řezníčková - dotaz na náklady na začlenění dětí?
- dotaz na začleňování dětí?
Mgr. Bc. Vinterová

- k dětem, které se zde již orientují
- informace jak postupovat – weby MČ, škol, sociální sítě, letáčky
v ÚMČ, ve školách

M. Drbohlavová

– tlak na umístění dětí bude stoupat

Mgr. Počarovský – dotaz, zda jsou využity všechny možnosti pomoci neziskových organizací, zda byly
poptány? → odpověď Mgr. Vinterová – informace máme k dispozici.
Mgr. Počarovský

- využití možností neziskových organizací v MČ Praha 10 – zjistit přes
Mgr. Kočího.
- doporučuje pomoc Integračního centra Praha
- dotaz, zda je zvažován plán integrace ve školách → odpověď MgA. Kašpara –
nyní je situace, kdy se krizově přijímají děti – Komise pro humanitární pomoc Ukrajině – stanoví
školy, výuka může probíhat i v ZUŠ, směnné vyučování apod. → je nutná spolupráce s MHMP
a MŠMT.

M. Drbohlavová – školy jsou přeplněné! MČ Praha 10 by měla oslovit velké firmy a organizace
s nevyužitými prostory a žádat o spolupráci pro vznik adaptačních skupin.
Mgr. Mareš – MČ Praha 13 má projekt Společná adresa Praha 13 – integrace různých národností
(spolufinancovány MV ČR a MČ)
17:50 hodin – odchod Mgr. Řezníčkové
Mgr. Mareš – shrnutí celého jednání a jeho ukončení.
17:53 hodin ukončení
Příští jednání v případě potřeby operativní termín nebo ve stanoveném termínu 19. 4. 2022.
…………Mareš, v.r.……...……………..
Mgr. Pavel Mareš, předseda
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Příloha
STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/21/1.
ze dne 14. 3. 2022
Komise výchovně vzdělávací doporučuje RMČ Praha 10 schválit zřízení adaptační skupiny pro děti do 6
let v prostoru budovy Jasmínová 2904/35, Praha 10.
Pro

4

proti

0

zdržel se 0

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