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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 8 

 

Datum jednání: 14. 10. 2021 

Místo jednání:   online 

Začátek jednání:  17.31 h 

Konec jednání:  19:45 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

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

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 

Rebeka Vadasová, (RV) členka 

Michaela Kučerová, členka (MK) 17:45 

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 

Barbora Dvořáková, členka (BD) 

Jitka Mudrychová, členka (JM)  

      

 

Omluveni:  Lucie Bogdanová, členka  

Ondřej Ševčík, člen 

Lydia Říhová, členka  

   

Přítomní hosté: Iveta Němečková, vedoucí OŠ (IN) 

Pavel Dobeš, místostarosta pro místní rozvoj (PD) 

Jana Valová (JV) 

Matěj Michalk Žaloudek, zastupitel (MŽ) 

      Lada Kolaříková, architektka (LK)  

 

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

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 4  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Martina Chmelová  
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 17.31 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili program, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

3. Projednání - Diskuze k plánované výstavbě školských zařízení na NNŽ 

 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelkou zápisu Martina Chmelová 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Diskuze k plánované výstavbě školských zařízení na NNŽ 

Předseda výboru MV přivítal místostarostu pro místní rozvoj Pavla Dobeše, který představil 

podrobnosti plánované výstavby školských zařízení na NNŽ. 

 

Základní školy 

 

Výstavba základní školy je nově přesunuta do prostoru za Nákladové nádraží Žižkov sever. 

S památkáři byl návrh prodiskutován, jsou pozitivně nakloněni skloubení nové i historické stavby. 

Řešení umožňuje začlenit i prostor pro větší sportoviště, které by mohlo sloužit i veřejnosti. Počítá se 

též s dostavbou jižního křídla, a část budovy bude navíc dána k dispozici jako rezerva pro školství 

(ZUŠ, SŠ – zájem ze strany HMP) Společně by mohli sdílet sportoviště a prostor mezi severním a 

jižním křídlem. 

ZŠ Habrová by zůstala jako záložní s ohledem na aktualizaci demografické studie. Prověřována byla 

varianta 18 třídní ZŠ nebo 27 třídní varianta, která by byla znamenala změnu územního plánu 

s využitím části parkové plochy.  

 

Bude třeba prověřit skutečné kapacity ZŠ plánované v severním křídle NNŽ a jeho dostavbě, což 

bude provedeno prověřovací studií. Dle architektky LK, toto umístění skýtá lepší propojení se 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

3/4 

 

sportovištěm a prostorem pro volnočasové aktivity. PD upřesnil, že kapacity se budou odvíjet podle 

HPP – hrubé podlažní plochy, která bude součástí prověřovací studie. 

Problematika mateřských škol  

Městská část oproti původním plánům redefinovala své potřeby kapacity na 26 kmenových tříd, což 

HMP akceptovalo.  

Městská část definovala své potřeby na velikost MŠ - ekonomicky problematické jsou 2 třídní MŠ, 

s preferencí menších školek. S MHMP je předběžná dohoda na 5 třídních školkách.  

Aktuálně se plánuje 5 mateřských škol. Pět pěti třídních - oblast Nagano, Cetin, Finep, Central Group 

(Amadeus) a jednu šesti třídní MŠ v oblasti Central Group. Ta již byla domluvena za minulého vedení 

radnice a již k ní existuje architektonický návrh, postavena bude jako první. 

Aktuálně probíhají jednání s developery na MČ k jednotlivým projektům MŠ. Na městské části vznikla 

pracovní skupina pro komunikaci s developery, součástí jsou zástupci OTSMI, OM, OMR, OŠ, ředitelů 

MŠ a ZŠ, výstupy budou prezentovány pravidelně též Výboru pro výchovu a vzdělávání. 

Vedoucí OŠ, Iveta Němečková uvedla, že s kapacitami jsme již teď zcela na maximu naplněnosti a 

upozornila, že výstavba občanské vybavenosti je v kolaudačních plánech trochu pozadu za bytovou 

výstavbou. 

Výbor se shodl, že je též třeba začít intenzivně jednat o výstavbě ZŠ Habrová, která by se případně 

dala využít i pro účely pro SŠ. V tomto směru je nutné, aby HMP podporoval aktivity a výstavby 

vedoucí ke zřizování SŠ. 

Usnesení: 

Výbor pro Výchovu a vzdělávání projednal návrh výstavby ZŠ v oblasti za Nákladovým nádraží Žižkov 

a souhlasí s touto variantou. Zároveň trvá na prověření stavebního programu, tj. možnosti realizovat 

ZŠ dle standardu pro ZŠ vytvořeným OŠ MČ Praha 3 pro kapacitu 27 kmenových tříd včetně 

sportovišť. 

Pro 6                                 Zdržel se:   Proti:0 

4. Ostatní 

Další termíny jednání VVV: 10. 11. 2021 dotační výbor 16:30 (cca 5 hodin) prezenčně, rezerva 11. 11. 

2021 (online), 2. 12. 2022.   

2. - 4. 11. 2021 se uskuteční výjezdní porada ředitelů. 

Byla ustanovena pracovní skupina pro prorodinnou politiku Prahy 3, MV je členem, v plánu je přizvat 

OŠ a zástupce ředitelů škol. 
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Dne 14. 10. 2021 byla slavnostně otevřena Klinika techniků. Místo je velkoryse pojato a plánem je 

otevřít ho školám - pro školy je to příležitost jak realizovat úkol začlenit RVP polytechniku a ICT.  

Formou kroužků bude místo přístupné i veřejnosti a otevřené by mělo být i pro rodiny. RV upozornila, 

že třeba dostavět chodník, aktuálně je místo špatně komunikačně propojené a rizikové pro děti, 

v jednání je prozatímní dopravní opatření. 

RV sdělila informace ze školské rady ZŠ Cimburkova. Na školské radě bylo zmíněna o demotivace 

dětí při přechodu na další školu.  

BD vznesla podnět na vznik školních klubů pro děti z 5. tříd na Praze 3, protože děti starší 4. ročníku 

nemají možnost se dál přidat do družiny mladších ročníků. IN komentovala, že ani MŠMT družiny pro 

starší děti nepodporuje,  

MK podala informace k národnímu plánu doučování. Dle dostupných informací od rodičů ze škol, 

pokud se přihlásilo jen jedno dítě, tak se kroužek rovnou neotevřel. MK doporučuje informovat školy, 

že je nevhodné informovat rodiče a děti veřejně, školy mají mít instrukce, že mají děti aktivně 

vytipovávat. 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Martina Chmelová  

Schválil Michal Vronský  


