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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 7 

 

Datum jednání:  22. 09. 2021 

Místo jednání:   Lipanská 7, Praha 3, míst. 301 

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  19:40 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Michal Vronský, předseda (MV) 

Michaela Kučerová, členka (MK) 17:00 

Ondřej Ševčík, člen (OŠV)  

Barbora Dvořáková, členka (BD) 

Jitka Mudrychová, členka (JM) odchod 19:22 

      Lydia Říhová, členka odchod (18:00) 

      Rebeka Vadasová, členka 

 

Omluveni:   Lucie Bogdanová, členka (LB) 

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 

   

Přítomní hosté: Iveta Němečková, vedoucí OŠ (IN) 

Lada Kolaříková, architektka, Odbor územního rozvoje  

  

 

Prezenční listiny z obou částí jednání jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá 

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 5  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Ondřej Ševčík  
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.35 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

MV navrhl změnu programu – přidání bodu: Diskuze k plánované výstavbě v MŠ na NNŽ 

 

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

3. Projednání - Diskuze k plánované výstavbě v MŠ na NNŽ 

 

4. Projednání a podklad pro zadání architektonické studie k ZŠ Havlíčkovo nám. 

 

5. Různé  

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Ondřej Ševčík 

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

3. Diskuze k tématu standardu plánovaných škol na NNŽ 

Za přítomnosti architektky Lady Kolaříkové, asistentky pana místostarosty Dobeše byl diskutován 

materiál OŠ ke standardu MŠ. Výbor preferuje 4 třídní MŠ, jak již bylo odhlasováno. 

RV- praxe ukazuje, že MŠ ve vnitrobloku jsou problematické. 

Předseda výboru pan Vronský informoval, že v otázce plánované ZŠ na nákladovém nádraží došlo ke 

změně. Původně plánovaná škola v Jižním křídle byla zamítnuta, nově se jedná o možnosti výstavby 

„na zelené“ louce, bez nutnosti upravovat památkově chráněnou budovu. Ta by měla zůstat jako 

rezervní kapacita pro SOŠ nebo ZUŠ nebo jiné účely občanské školské vybavenosti. 

Nově plánovaná škola je zamýšlena jako 36 třídní. Výbor i paní LK se přiklání ideálně k 27 třídní. 

Inspirace pro zpracování podkladů pro standardy ZŠ výbor doporučuje komořanskou školu. Stavební 

program škol Chýně, Komořany, lze považovat za standard optimální školy, kde kvalita prostoru 

odpovídá kvalitě výuky.     
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Paní Ouřadová - OŠ zpracuje parametry standardu požadované školy na NNŽ, podle vzoru 

stavebního plánu ZŠ Komořany, který výbor odsouhlasil jako plně vyhovující. 

4. Projednání a podklad pro zadání architektonické studie k ZŠ Havlíčkovo nám. 

Komentář členky Lydie Říhové: 

„Jako zástupkyně opozice považuji za svou povinnost opětovně vyjádřit zásadní nesouhlas 

s připravovanou výstavbou na Havlíčkově nám. a v Chlumově, případně též Štítného ulici.   

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 jednacího řádu výborů ZMČ žádám, aby mé stanovisko bylo 

zahrnuto do zápisu z dnešního jednání. Občané Prahy 3 si zaslouží být informováni o tom, že: byly 

zmařeny nemalé prostředky vynaložené na realizaci dlouholetého záměru soustředit v budově na 

Havlíčkově nám. zaměstnance z odloučených pracovišť ÚMČ (včetně stěhování ZŠ Havlíčkovo nám. 

do Cimburkovy ulice a městské policie z Cimburkovy ulice do Lupáčovy a souvisejících rekonstrukcí) 

vyjma využití budovy na Havlíčkově nám. pro novou školu nebyly posouzeny žádné další alternativy, 

totéž platí pro budovy v Chlumově a Štítného. 

Zřízení nové školy na Havlíčkově nám. je prosazováno, přestože se v dosahu několika set metrů 

nacházejí čtyři další školy, a nebylo doloženo, že nová škola naplní svou plánovanou kapacitu a 

nevzniknou tak potíže s financováním jejího provozu.  

Diskuse o optimálním vnitřním uspořádání nové školy a zadání pro architekty je tudíž zcela 

předčasná, ba nemístná. Lze pochopit snahu zajistit opravu budov svěřených Praze 3, ale činit tak 

pod záminkou zřízení školy ve skutečnosti nepotřebné je nehospodárné a neúčelné, potenciálně tedy 

v rozporu se zákonem.“ 

Výbor diskutoval připomínky k návrhům studie proveditelnosti a k různým variantám architektonického 

návrhu.  

Vstupy pro zadávací studii doporučené výborem. 

Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje vložit do zadání tyto požadavky: 

- OŠ se doporučuje variantu s varnou, viz příloha - komentář ke stravování. 

- Kapacita jídelny by měla být taková, aby se všichni žáci a učitelé naobědvali při maximálně 

4násobné výměně židlí. 
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- Vysokých stropů učeben je třeba využít k částečné vestavbě pater, která umožní práci ve 

skupinách nebo vytvoří zázemí pro odpolední družinu ve třídě – vzor ZŠ Londýnská či 

Lyčkovo náměstí (efektivní využité prostoru ve staré školní budově). 

- Byty (školníka aj.) přesunout z objektu v Chlumově ul. do domu ve Štítného ul., v budově v 

Chlumově ulici se tak uvolní prostor pro jiné typy místností: např. knihovna – přes dopoledne 

volná – k využití pro dělené vyučování 

- Prostor školního klubu – pro starší děti – může být využit jako relaxační místnost v době 

vyučování, ideálně přístupný z ulice.  

- V co největší míře zachovat prostor dvora, jídelnu a tělocvičnu doporučujeme situovat do 

objektu v Chlumově ul. na úkor plánovaných bytů pro učitele. 

- Školní komplex by měl obsahovat velkou a malou tělocvičnu.  

- Prostor jídelny by měl nabízet širší využití, např. pro prezentace školních akcí pomocí 

stupínku či malého pódia (pamatovat na dobrou akustiku). 

- Nekoncentrovat ředitelnu a vedení školy ve stejném patře se sborovnou. 

- Zvážit zda při přemístění prostoru varny a jídelny do domu Chlumově, zda neumístit šatny do 

1PP. 

- Prověřit možnost zmenšení či přesunutí šaten ve studii umístěných v přízemí při vstupu, kde 

zabírají jeho velkou část. Využití dvorku ke klidovým aktivitám, případně možnost venkovní 

výuky. 

- Vytvořit pouze nezbytný počet parkovacích míst. 

-  Místnost pro ranní a večerní družinu v přízemí.  

- Odborné učebny: 1 x fyziky/chemie, 1 x počítačová učebna, 1 x jazyková učebna, 5 x třída na 

dělenou výuku. 

Výbor žádá, aby provoz budovy byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.  

Pro 6  Zdržel se 0    Proti 0 

 

5. Ostatní 

Vedoucí odboru informovala o situaci v ZŠ Chmelnice. Škola byla z důvodů pandemie uzavřena 

hygienou, ředitel nepochybil, naopak. 

Místopředseda Vronský informoval, že na ZŠ Jeseniova 96, začaly první tři třídy částečně učit podle 
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programu Začít spolu.  

Dle informací OŠ byly ve spolupráci se školami zapojeny yytipované děti do projektu Women for 

women – podpora obědů zdarma pro děti se sociálně slabších rodin. 

Jednání výboru 13.10.2021 se ruší, jednání ke grantům  proběhne 10.11. 2021 - případné dojednání 

11.11. 16:30 (online) 

 

 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Ondřej Ševčík  

Schválil Michal Vronský  
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