MtSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO VÝCHOVU A VZDtLÁVÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MtSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3 z jednání Výboru pro výchovu a vzděláván í
Zastupitelstva městské části
Datum jednání:

28.05.2015

Místo j ednání:

Radnice MČ Praha 3

Začátek

16.00 hod.

j ednání:

Konec jednání:
Jednáni

říd il:

19.00 hod.
Marta Vrabcová

Počet přítomných členů:

7, výbor usnášení schopný

Přítomní

Marta Vrabcová -

dle prezenční listiny:

předsedkyně

Alena Hronová
Bohuslav Nigrin
Gabriela Peciéová
Josef Pospíšil
l ýdia Říhová
Lucie Vítkovská
Prezenční listina je nedílnou součásti tohoto zápisu, nepodléhá zveřej nění umožňuj ící

dálkový

přístup.

Omluveni

Martin Dlouhý
Pavlina Malinová

Hosté:

Markéta Rohanová , Pavel Rohan, Veronika
Sturmová - zástupci petičního výboru - MŠ
Buková
Josef Seman -

Počet

stran:

Zapsal:

občan

Prahy 3

8
Přemysl Hrabě

- tajemník komise

Před schválením programu jednání informovala předsedkyně
plněn í závěrů z posledního jednání dne 09.04.2015.

výboru Marta Vrabcová o

Realizace převodu účetnictví formou pilotního projektu u organizací, které se k této aktivitě
přihlásí. Bylo doporučeno pracovní skupině uskutečňovat častější setkání. Na rozborech
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 se přih lásil SARAP a MŠ Na Vrcholu .
Tyto organizace dosud nikdo nekontaktoval a pracovní skupina se podruhé nesešla.
Novou organizací letního provozu na mateřských školách rodiče nevyužili. Na mateřské
škole Pražačka se otevřou pouze 2 třídy , a to většinou pro dětí z Pražačky. Rodiče využili
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nabídek neziskových organizací. Tyto organizace jsou rodiči kladně hodnoceny a jsou
podporovány městskou částí prostřednictvim grantů .

1) Schválený program jednání:
1)

Schválení programu a ověřovatele zápisu - pan Bohuslav Nigrin

2)

Schválení zápisu z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne 09.04.2015

3)

Vyhodnocení podkladů pro červnové ZMČ k ukončení provozu MŠ Buková

4)

Podněty

5)

Připomínky

6)

Různé

Hlasování:

k volbám do školské rady
k

působnosti

pro: 7

Výboru pro výchovu a vzděláván í

proti: O

2) Schválení zápisu z jednání Výboru pro výchovu a

Hlasování:

pro: 7

vzděláván í

proti: O

zdržel se: O

ze dne 09.04.2015:

zdržel se: O

Jednání:
3) Vyhodnocení podkladů pro červnové ZMČ k ukončen í provozu MŠ Buková
Předkladatel :

Marta Vrabcová

Paní Vrabcová navrhla, že k bodu 5 ze zápisu výboru ze dne 09.04.2015 bude k jednotlivým
úkolům vždy přijato samostatné usneseni. Veškeré podklady členové výboru dostali včas k
prostudování.
a) Zápis do mateřských škol -členové výboru neměli připomínky. Všechny tříleté děti s
bydlištěm v Praze 3 měly možnost být umfstěny. Po 31.05.2015 bude provedena revize
naplněnosti mateřských škol. Toto datum je důležité s ohledem na vyřízení odkladů školní
docházky. Dle předběžných informací jsou volná místa v MŠ Na Vrcholu a v MŠ Jarov. K
dispozici je kapacita jedné třídy ve Waldorfské mateřské škole- 25 míst. Pronájem prostor
neziskové organizaci Paleček v MŠ U Zásobní zahrady a pronájem soukromé anglické škole
ABC v MŠ Na Vrcholu představuje další rezervy. Mimo to bude k dispozici od 1.9.2015
dalších 56 míst v nových třídách v ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta.

Pan Nigrin konstatoval, že z výše uvedeného a pokud si dobře pamatuje, i z demografické
studie vyplývá, že do budoucnosti nebude potřeba budovat další nová místa.
Paní Říhová vznesla dotaz, proč jsou vzhledem k předchozím informacím třídy mateřských
škol v budovách základnich škol.
Pan Nigrin uvedl, že toto řešeni pomohlo v minulých letech umisťovat většinu děti v MŠ a

podle demografického vývoje se budou tyto kapacity vracet zpět základním školám.
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Zápisy do MŠ pro ~kolni rok 2015/2016

Celkový počet

přihláiek

podaných k zápisu:

1 036

z toho z Prahy 3:

1 006

Celkem dětí , které přišly k zápisu:

760

z toho z Prahy 3:

731

Z celkového počtu děti z Prahy 3 u zápisu bylo
563

děti

nárokových -

třiletých

a starších

168 děti nenárokových - mladších
Počty děti mlad~ich tři

v září 2012
v

říjnu

třl

tři

let

let

let, narozených:

46

2012

48

v listopadu 2012

17

v prosinci 2012

29

Další mladší

děti ,

které byly u zápisu , jsou narozené v roce 2013.

USNESENi:

Výbor bere na vědom i, že všechny tříleté děti s bydlištěm v MČ Praha 3 pro školnl rok
2015/2016 jsou umístěny. MČ Praha 3 má další prostory v rezervě.
Hlasování:

proti: O

pro: 7

b) Zápis do jeslf - 60

přihlášek ,

35 děti

přijato,

zdržel se: O

25 děti nepřijato.

USNESENI:

Výbor bere na vědom i, že nenl uspokojen zájem rodičů o umístění do jeslí a že programové
cíle RMČ na období 2014 - 2018 stanovuji vybudovat nové zařízení jeselského typu. Dále
bere na vědomí, že usnesením RMČ č. 202 ze dne 25.03.2015 byl schválen záměr
transformace příspěvkové organizace MS Buková na přlspěvkovou organizaci pro děti
mladší 3 let.

Hlasováni:

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

c) Demografický vývoj v MČ Praha 3
Předkladatel:

Bohuslav Nigrin

Pan Nigrin vznesl dotaz, zda MČ Praha 3 sleduje demografický vývoj v posledních letech
a zda Je vůbec nová kapacita pro děti mladší 3 let potřeba .
Panl Vltkovská reagovala na dotaz, že je

a proto lze

předpokládat stěhováni

připravena

nová výstavba v oblasti Vackova

mladých rodin.

•
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Pan Nígrin upozornil, že MČ Praha 9 by měla Praze 3 hradit náklady za umistěné děti
z Prahy 9 (projekt Zelené město}. V sidlišti Červený dvůr bude developer realizovat novou
MŠ, kterou po výstavbě předá do uživáni městské části MČ Praha 3.
USNESENI
Výbor doporučuje RMČ před realizaci úprav v areálu MŠ Buková přihlédnout k demografické
studii.
Hlasování:

pro: 6

proti: O

zdržel se: 1

d) Vyhodnoceni dotazníkového šetření mezi rodiči děti v MŠ Prahy 3 - duben 2015

1150 - odevzdaných dotaznlků
1.

ZAŘÍZEN Í PRO DĚTI DO TŘl LET VĚKU

1 1 Chybí nebo chyběla Vám možnost umístit Vaše dítě mladší tří let věku do vhodného
zařízeni?

ANO ........ 37% (424 odpovědí)
odpovědí}

NE ........... 61% (700

1.2. Měla by MČ Praha 3 vybudovat další nové zařízeni pro děti do tří let věku?
ANO ....... 62% (712 odpovědí)
NE .......... 32% (370
2.

odpovědí)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

2.1. Měla by MČ Praha 3 zajistit provoz ve vybraných MŠ během prázdnin?
ANO ....... 58% (666 odpovědí)
NE .. ... ..... 39% (451

odpovědi)

2.2. Využili byste možnost umístěni ditěte do MŠ v červenci a srpnu 2016?
ANO ........ 44% (511
NE ........... 53% (615

odpovědi)
odpovědi)

USNESENi
Výbor bere na vědomí výsledky dotazníkového šetřeni.
Hlasování:

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

e) Prezentace Studie na rekonstrukci a nástavbu MŠ Buková, atelier DUO, 2010 a
Studie mateřská škola- dětská skupina, Straet architects, 2015- OÚR, Tomáš Slepička
a Michaela Valentová.
Tohoto bodu projednáni se zúčastnili: Mgr. Markéta Rohanová, Ing. Pavel Rohan, Ph.D.
Sturmová, pan Seman obyvatel v ulici Buková.
Pan Seman uvedl ke studii z roku 2015:
parkoviště umistěné

pod okny sousedícího domu přinese výrazné znehodnocení bytů

díky zástavbě zůstane pouze malá zahrada
legislativně nepodložené ukončeni provozu MŠ Buková, porušeni řady zákonů

..
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předpoklad složitého schvalovaclho procesu,
souhlasit s výstavbou modulového typu stavby

účastnici

stavebniho

řizeni

nebudou

stávajfcf budova bude delšf dobu chátrat
Pan Pospíšil

souhlasil s panem Semanem
MČ Praha 3 nepostupuje v souladu s roli řádného hospodáře

dále upozornil, že MŠ je zapsána v rejstřiku MŠMT a MČ Praha 3 na její provoz
dostává finančni příspěvek , což podle dostupných informací pro dětskou skupinu
neplatl a veškeré náklady ponese MČ Praha 3 a rodiče
upozornil na skutečnost, že do heren se nevejde 28 dětí (4 m2/1 dítě), protože
výměra je 96 m2 , navfc nedostatečná zahrada
konstatoval, že současná budova disponuje hernami, ložnicemi, tělocvičnami a
keramickou dilnou, v nové výstavbě je k dispozici pouze jedna třida na všechny
činnosti
doporučil

rekonstrukci stávajícího objektu

Paní Říhová
doporučila

rekonstrukci stávajícího objektu

upozornila, že je zpracován odhad

nákladů

na rekonstrukci ve výši 17 mil.

Kč

upozornila, že připravovaný záměr je v rozporu s prorodinnou politikou - děti
umístěné v "boudách", vyslovila pochybnost, že objekt bude naplněn i díky
nevhodnému umistění na okraji městské části
Paní Rohanová

upozornila na cenu 40 mil.

Kč

za modulovou výstavbu

souhlasila s výše uvedenou cenou za rekonstrukci, která byla zpracována ve studii
z roku 2010
upozornila, že budova má
kapacitu

ještě

stavební rezervy na terasách, tzn. že lze

zvětšit

konstatovala, že uvažovaná výstavba je nevhodně umístěna na okraji městské části a
navrhla vytipovat mateřské školy a umístit do nich vždy jednu třídu jeselského typu.
Paní Vrabcová

upozornila, že dokud jsou

mateřské

školy obsazené

dětmi

nárokovými, není možné

přijímat mladšf děti. Pokud kapacita MŠ v budoucnu nebude naplněna, jistě MČ bude

na situaci reagovat, ovšem za jiných podmínek.
jeselská třída může být jako doplňková činnost.

Změnou zřizovací

listiny, kdy

Paní Rohanová

navrhovala, aby se již nyni odebraly některé děti z MŠ, tak jako se odebraly
z Bukové.
Paní Vrabcová

upozornila, že přijímání dětí do MS podléhá správnímu řízení, dále upozornila, že již
v červnu 2011 byl vypracován projekt na novou MŠ na Jarově s tím, že se do ni
přestěhuje MŠ Buková Již v červenci 2011 OŠ tento projekt ve spolupráci
s ředitelkami konzultoval. V zápisech komise pro školstvi, v době výstavby nové MŠ

•
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na Jarově, jsem nenašla žádný zápis o této
v roce 2014 1x.

skutečnosti.

V roce 2013 se sešla 4x,

Pan Rohan

upozornil, že záměr pro výstavbu je zcela nevhodný. Pro cílovou skupinu obyvatel,
pro kterou je toto zařízení určeno, je vzhledem k umístění na okraji městské části
nevyužitelné. Dále uvedl, že nesouhlasí s uvedeným množstvím parkovacích míst.
Paní Říhová

upozornila, že nikdo nediskutoval se zastupiteli
rekonstruovat nebo stavět nové zařízení.

při

úvahách, zda budovu

Pan Nlgrin konstatoval:

že řešit 17 parkovacích mist nemá smysl, je to dáno
projektovém stupni lze usilovat o výjimku

předpisy,

ale v dalším

upozornil na nevhodný způsob organizace provozu zařízen í: samostatné vstupy do
jednotlivých modulů, volný pohyb osob po zahradě , ohrožená bezpečnost děti , je
nutné zapracovat řady připomínek eventuálních budoucích provozovatelů
na jednání OÚR byla doporučena výstavba maximálně 4 modulů
upozornil, že budoucí účastnici stavebního
problém s rekonstrukci stávajícího objektu

řízen í

podle jejich

vyjádřen í

nemají

Pan Rohan

uvedl, že jedna věc je diskuze, zda rekonstrukce nebo výstavba
problém je současný záměr na uzavření mateřské školy

modulů , největší

Paní Hronová
doporučuje uvažovat o zřizování tříd pro děti ve věku 1-3 roky v budovách MŠ

Paní Říhová

uvedla, že
3-6 let

dětská

skupina nenf

vzděláváni,

což je problém zejména u

dětí

ve

věku

Paní Rohanová
připomněla, že Mateřská škola Buková poskytuje služby zdravotnického charakteru,
vše probíhá na základě dohody s rodiči

Paní Vrabcová

upozornila, že je naprosto běžné, že i na ostatních MŠ jsou děti s kožnimi problémy.
Je potřeba zajistit co nejlepší servis pro děti , které přešly na ostatní MŠ. Podle
zjištění, které provedla, je pouze 1 holčička , která potřebuje dietu. Nyni bude na
Waldorfské MS a je nutné ve spolupráci s ředitelkou školy tuto službu zajistit pro
školní rok 2015/2016
Pan Rohan

zopakoval požadavek na udržení provozu MŠ Buková do doby připravenosti
rekonstrukce
Paní Rohanová

uvedla, že na nové mateřské škole Jarov není školní kuchyň a není k dispozici sauna.
Na MŠ Buková tato vybavenost je k dispozici, včetně odborného personálu. Dále se
vyjádřila k odporu ředitelek mateřských škol proti umisťováni dvouletých děti do MŠ,
nikde však nebylo řešeno, jakým způsobem by se tyto děti umisťovaly

..
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Pan Seman

vznesl dotaz, proč při výstavbě nových bytových komplexů neni požadována
výstavba školy nebo školky nebo jiného zařízení pro činnosti dětí. Pozemky se
rozdávají developerům
Pan Nigrin

reagoval, že v současné
požadovány

době

se toto již

děje

a tyto stavby jsou po developerech

Pani Řihová

navrhla nepodpořit výstavbu modulů v této lokalitě a vyzvat RMČ k přehodnocen i
Pani Vitkovská

uvedla, že je třeba urychleně rozhodnout, zda uskutečnit rekonstrukci nebo novou
výstavbu , nezdržovat procesy potřebné k vlastni realizaci. Nynl je reálné, že za rok
by zařízení mohlo být v provozu. Dále upozornila na možnost využitr dotačních
programů

Pani Vrabcová

na

závěr připomněla,

že by radnice

měla

dodržet stanovisko k petici

občanů,

aby tato

nově vybudovaná MŠ na Jarově sloužila dětem s dýchacími a dietními problémy, aby

v budoucnu zajišťovala stravováni pro děti s dietními požadavky, protože k těmto
účelům byla stavěna . Dále aby se využívala k prázdninovému provozu, jak bylo
sděleno veřejnosti

USNESENI

Výbor bere na vědomí studii z roku 201 O Rekonstrukce a nástavba MŠ Buková, ateliér DUO
a Studie mateřská škola- dětská skupina, Straet architects, 2015. V případě rozhodnutí pro
studii z roku 2015 výbor doporučuje vybudovat co nejmenší variantu - tři moduly.
Dopracovat zadání pro zpracování dalšího projektového stupně s ohledem na provozní
požadavky, vybavení interiérů a vybaveni zahrady. Doporučuje RMČ zvážit rozdílnost
časového průběhu pro studii z roku 2010 proti studii z roku 2015, která bude vyžadovat
územní řízeni a souhlas účastníků stavebního řízeni (sousedé).
Hlasováni:
4)

Podněty

pro: 6

proti: O

zdržel se: 1

k volbám do školské rady
Předkladatel: Přemysl Hrabě

Na poradě s řediteli základních škol byl projednán volební řád pro volby do školské rady.
Připom ínky budou zaslány AK Veselý k vypracování nového volebního řádu . Před
předložením ke schváleni do RMČ bude upravený volební řád zaslán členům výboru,
nejpozději 12.06.2015.
USNESENÍ

Výbor se seznámil s návrhy na doplněni volebního řádu školské rady a doporučuje RMČ tyto
návrhy zapracovat do stávajícího řádu ze dne 31 .08.2008, aby volby na všech školách
probíhaly regulérně, a aby nebyl důvod k jejich pozdějšímu zpochybnění.
Hlasování:

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

•
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5)

Připomínky

k působnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání
Předkladatel:

Marta Vrabcová

Paní Vrabcová upozornila na to, že nově vzniklý výbor nemůže ještě využívat všechny
působnosti, jak mu ZMČ byly určeny.
USNESENÍ
Členové výboru prodiskutovali kompetence a působnosti výboru, souhlasí s ponecháním
kompetenci v původním znění a doporučují RMČ, aby bylo možno tyto kompetence
naplňovat.

Hlasováni:
6)

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Různé

a) Na výbor se dostavila paní Chmelová a představila činnost organizace Alfa Human
Service. Společnost se zaměřuje na rodinu s dítětem se speciálnfmi potřebami. Poskytuji
služby všem subjektům, které přicházej i s těmito rodinami do kontaktu, to znamená
odborníkům ze zdravotnictvf a sociálnfch služeb, pedagogickým pracovnfkům , rodičům a
dětem . Alfa dále poskytuje sociální a pracovní poradenstvf, koučováni a supervizi.
b) Členové výboru byli seznámeni s návrhem usnesení pro jednání RMČ : zřizen í
příspěvkové organizace Dětská skupina Praha 3.
USNESENÍ

Výbor bere na vědomi návrh usnesení RMČ.

Hlasováni:

pro: 7

proti: O

Zápis ověřil :

zdržel se: O

Bohuslav Nigrin

předsedkyně

Marta Vrabcová
Výboru pro výchovu a vzděláván í

•
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNi
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Prezenční

listina z jednání č. 3 ze dne 28.05.2015

Předsedkyně:

I Marta Vrabcová
Členové:

Martin Dlouhý
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Tajemník:

I Přemysl Hrabě
Hosté:
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