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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 4 

 

Datum jednání: 26. 05. 2021 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  16.33 h 

Konec jednání:  19.51 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 8, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (distanční účast): Martina Chmelová, 

 Jitka Mudrychová, 

 Lýdia Říhová (připojení 16.35, odpojení 18.58), 

 Lucie Bogdanová (odpojení 17.28), 

 Rebeka Vadasová, 

 Ondřej Ševčík, 

 Barbora Dvořáková, 

 Michal Vronský. 

 

Omluveni: Michaela Kučerová 

  

Přítomní hosté: Tomáš Soukup, 

 Iveta Němečková, 

 Alena Gotmanovová, 

 Matěj Michalk Žaloudek. 

Počet stran: 4 

Tajemník: Dagmar Novotná Ouřadová - omluvena 

Zapisovatel: Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu: Ondřej Ševčík  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, zapisovatelky a ověřovatele 

3. Aktualizace demografické studie MČ Praha 3  

4. Dotace v roce 2022  

5. Informace z odboru školství 

6. Různé 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.33 hodin. 

2. Schválení programu, zapisovatelky a ověřovatele 

Členové výboru schválili program, zapisovatelku a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelkou byla zvolena Alena Gotmanovová, ověřovatelem Ondřej Ševčík. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Aktualizace demografické studie MČ Praha 31 

Tomáš Soukup, autor  Demografické studie  MČ Praha 3, představil  stěžejní body t éto studie, jež 

zohledňuje nejnovější výstupy statistického úřadu a také developerské projekty na území Prahy 3. 

Členům výboru nejdřív vysvětlil, že „prognóza budoucího vývoje populace ve spádovém území využívá 

tzv. kohortně-komponentní metodu, která vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví  

a jednotek věku. Každá jednotka věku se vyznačuje svou specifickou mírou úmrtnosti, porodnosti  

a migrace.“ 

Studie především mapuje budoucí kapacitu škol a nedostatek míst ve školách, přitom se nejedná  

o „vzdálenou“ budoucnost, ale, jak ze studie vyplývá, už v r. 2025 bude chybět přibližně kapacita jedné 

školy. 

V prezentaci zazněly i zajímavé informace, např. o tom, že úhrnná plodnost v Praze 3 je podprůměrná 

nejen v rámci celé Prahy, ale i v rámci ČR, nebo že v r. 2050 bude mít Praha 3 skoro 95 000 obyvatel. 

Celá diskuze ke studii se následně týkala nedostatku kapacit v mateřských a základních školách  

a hledání možností, jak situaci začít řešit. 

Pan Žaloudek, předseda Výboru pro územní rozvoj, požádal členy VVV o jasné vyjádření k situaci, aby 

získal podklad pro vyjednávání na IPR.  

                                                      
1 Demografická studie MČ Praha 3 je přílohou tohoto zápisu. 
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Zároveň shrnul možnosti pro základní školy na tato 3 místa: 

1. NNŽ – se základní školou se počítá přímo v prostorách NNŽ (27 tříd), realizace v průběhu  

 7-10 let 

2. Habrová (27 tříd) – podle MHMP se počítá s výstavbou v horizontu 7 let 

3. Havlíčkovo nám. – nutná rekonstrukce, realizace v průběhu 5-6 let 

K uvedené studii, prognózám a diskuzi přijali členové výboru tato usnesení: 

Usnesení č. 1 

Výbor pro výchovu a vzdělávání projednal obsah Demografické studie pro Prahu 3 (verze květen 2021) 

a v souvislosti s výsledky této studie podporuje záměr rekonstrukce školní budovy na Havlíčkově 

náměstí pro účely školy. Nedostatek míst ve školách očekáváme nejen v souvislosti s budoucí 

výstavbou na NNŽ, ale také v oblasti Žižkov střed. V oblasti NNŽ budou po dokončení výstavby potřeba 

ještě 2 základní školy se 3 paralelními třídami. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Usnesení č. 2 

Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje při dohodách s developery o mateřských školách 
prosazovat 3-4třídní mateřské školky namísto 2třídních, které jsou provozně velmi nákladné. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení č. 3 

Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje zachovat objekt bývalých jeslí v ulici K Lučinám pro účely 

předškolního zařízení s možností péče o děti mladší tří let. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Dotace v roce 2022 

Členové výboru projednali kritéria jednotlivých podprogramů a speciální přílohy pro dotační program  

pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 

K dotačnímu programu přijali členové výboru tato usnesení: 

Usnesení č. 4 

Výbor pro výchovu a vzdělávání souhlasí s letošní podobou dotačního programu pro oblast výchovy  

a vzdělávání dětí a mládeže i pro dotační řízení na rok 2022 v části podprogramů a účelů použití 

finančních prostředků, ruší ale kritérium č. 4 ve všech podprogramech bez náhrady a dále souhlasí se 

změnou speciálních příloh k programu tak, aby nedocházelo k duplicitnímu vyplňování informací,  

a tím k zatěžování žadatelů o dotaci. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5. Informace z odboru školství 

- zápis do MŠ 
- aktivity Dyscentra byly představeny školám 

6. Různé 

- lesní školka 

- získat bližší informace o prostoru K Lučinám a opětovně projednat na nejbližším jednání 
výboru 

- zaměřit se na základě poznatků z demografické studie také na skupinu náctiletých a seniorů 

- věnovat pozornost financování dětských skupin 

- participativní rozpočty na školách 

- letní prázdniny – doučovací kempy, jednání s NNO, propagace v RN 

- vyhlášení architektonické soutěže na MŠ Jeseniova 98 

- připomínky ke Strategickému plánu MČ Praha 3 

 

Příští termíny jednání výboru:  

09. 06. 2021 – mimořádný termín jednání 
22. 06. 2021 – plánovaný termín jednání 
červenec 2021 – mimořádný termín jednání; přesný termín bude upřesněn 

 

                                                      
2 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsala Alena Gotmanovová  

Ověřil2 Ondřej Ševčík, člen výboru  

Schválil Michal Vronský, předseda výboru  


