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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 10 

 

Datum jednání: 19. 01. 2022 

Místo jednání:   on-line 

Začátek jednání:  16.32 h 

Konec jednání:  19:40 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  8, komise je usnášeníschopná 

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

Michaela Kučerová, členka (MK) 

Ondřej Ševčík, člen (OŠV)  

Barbora Dvořáková, členka (BD) 

Martina Chmelová (MCH) 

Lucie Bogdanová (LB) 

Jitka Mudrychová, členka příchod 18:30 

      Rebeka Vadasová, členka (RV)  

 

Omluveni:   Lydia Říhová 

 

Přítomní hosté: Iveta Němečková, vedoucí OŠ (IN) 

Zástupce rady rodičů ZŠ Jarov - pan Žampach, paní 

Riegerová 

M. Šimáček, ZŠ Poznávání 

S. Šebl, ředitel ZŠ Jarov 

  

 

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 16.32 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1.  Zahájení, schválení programu, ověřovatele a zapisovatele  

2. Vestavba 5 tříd do krovu ZŠ Jarov a jejich budoucí využití (1., 2. stupeň)  

     - hosté: ředitel ZŠ Jarov Stanislav Šebl, zástupce rodičů pan Žampach  

 

3.  Žádost ZŠ Poznávání o pronájem prostor pro 2. stupeň  

 

4.  Různé 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Ondřej Ševčík 

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

3. Vestavba 5 tříd do krovu ZŠ Jarov a jejich budoucí využití (1., 2. stupeň) 

Pan ředitel Šebl představil dvě možnosti využití plánované vestavby. Obě varianty (využití pro 1. nebo 

2. stupeň) mají své plusy a minusy. Zástupce rodičů pan Žampach představil pohled části rodičů na 

využití vestavby. Přítomní zástupci rodičů nesouhlasí s rozšiřováním školy ZŠ Jarov o třídy 2. stupně. 

Paní Riegrová také zmínila, že rodiče školy nemají na rozšiřování školy o třídy 2. stupně zájem. 

Překážku vidí zejména v kapacitě jídelny a zázemí školy. Dále otázka personálních změn, které by 

tato změna obnášela a v neposlední řadě rodičům vadí, že by se dvě třídy prvního stupně při 

přechodu redukovaly na jednu třídu druhého stupně. Jako problematické vnímají, že by se muselo 

mezi žáky ZŠ Jarov vybírat, nemohli by pokračovat všichni. Pan Žampach zmínil i problematiku 

učitelů, kteří jsou na škole spokojeni, ale obávají se, že by museli odejít, protože učitelé pro první 

stupeň nejsou využitelní pro druhý stupeň a naopak. 

Paní místostarostka MB komentovala první námitku jako bezpředmětnou s ohledem na fakt, že 

Okomentoval(a): [VP1]: rada rodičů neexistuje 
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kolektiv dětí by stejně nezůstal zachovaný.  

K personální otázce pan ředitel Šebl vysvětlil, že pokud by mělo dojít k redukci učitelského sboru, tak 

by šlo zejména o kolegy v důchodovém věku. Ale zároveň na škole se využívá tandemové výuky, kde 

učitelé najdou využití. Na druhou stranu je třeba vidět potřebu půlených hodin a i tam by bylo využití. 

Sám uvedl, že jako rodič by viděl radši školu, která je plně organizovaná. Dnes sice odchází téměř 

polovina dětí na víceletá gymnázia, ale to vyžaduje cílenou přípravu a nedá se na to spoléhat. A při 

současné výstavbě v okolí školy je zřejmé, že poptávka po školních místech bude a ta stávající bude 

nedostačující. 

Pan Vronský tlumočil závěry schůzky ředitelů ZŠ z oblasti Jarova, které vyzněly ve prospěch umístění 

druhého stupně do plánovaných prostor. Hlavním důvodem je skutečnost, že ředitelé okolních škol 

mají rok od roku méně míst na druhém stupni, které by mohli nabídnout pro děti odcházející ze ZŠ 

Jarov. Rozšíření kapacity ZŠ Jarov o třídy prvního stupně tak odmítají zcela a posílení kapacity o třídy 

druhého stupně naopak vítají. MV zdůraznil, že navíc do budoucna není koncepcí MŠMT 

podporováno rozšiřování kapacity víceletých gymnázií. V kombinaci s rostoucí demografickou křivkou 

tedy bude docházet k situaci, kdy se méně dětí dostane na víceletá gymnázia a zároveň nebude 

prostor pro umístění těchto dětí v jiných ZŠ Prahy 3. 

Vedoucí odboru školství doplnila informace ze schůzky ředitelů: první silné ročníky dětí jsou teď 

v osmém ročníku a další ročníky budou čím dál silnější. Když se ředitelé podrobně zamysleli nad 

umístěním současných páťáků ZŠ Jarov do druhého stupně, je zřejmé, že nebudou moci zůstat 

v jedné třídě. Děti budou tedy rozstrkány na různé školy.  

Paní místostarostka MB uvedla, že nicméně námitky rodičů byly vzaty v potaz a na stole je varianta 

rozšíření kapacity zázemí školy nástavbou tělocvičny za účelem posílení přetížených provozů (šatny, 

kabinety aj.).  

Na dotaz pana Žampacha, proč tedy byla prodloužena smlouva na pronájem části školy ZŠ Pražačka 

gymnáziu, vedoucí OŠ vysvětlila, že zřizovatel gymnázia (magistrát) připravuje nástavbu. Až bude 

nástavba realizována, bude možné pronájem ukončit a třídy použít ve prospěch ZŠ. Paní Riegrová, 

vyslovila obavu, že pokud dojde ke zřízení druhého stupně, dojde ke zničení školy, protože nebude 

možné udržet kvalitu, kterou škola má. Členové výboru se shodli, že kvalitu školy dělá ředitel, který 

dokázal vybudovat kvalitní školu, a tedy zvládne i rozšíření této školy, tak aby byla její kvalita 

zachována. Dále zaznělo, že symbióza “puberťáků” a prvostupňových dětí je pro jejich zdravý rozvoj 

kladným faktorem. RV zmínila skutečnost, že ne všichni učitele chtějí učit na plný úvazek, naopak. A 

využití prvostupňových učitelů na druhém stupni a druhostupňových na prvním stupni je možné. Jako 

pozitivní je otevřené jednání radnice se zástupci rodičů, protože tak bude možné maximálně 
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přizpůsobit novou školu potřebám rodičů. 

MV zopakoval, že radnice nechá prověřit možnost využití vestavby nad tělocvičnou za účelem posílení 

kapacity šaten, kabinetů a jiných prostor, jejichž přetížení vnímají rodiče i škola kriticky. Zároveň 

uvedl, že MČ plánuje školu na Havlíčkové náměstí, která bude mít kapacitu 16 kmenových tříd, z toho 

4 třídy mohou být rezervovány pro děti ze ZŠ Jarov. Dalším krokem bude studie proveditelnosti na 

nástavbu nad tělocvičnou. 

Usnesení: Výbor pro výchovu a vzdělávání podporuje rozšíření kapacity na ZŠ Jarov a doporučuje 

budoucí třídy budovat pro potřeby 2. stupně ZŠ, přičemž by vznikly 4 kmenové učebny a 1 odborná 

učebna. Při navýšení kapacity školy dojde také k zatížení stávajících provozů (jako jídelna, šatny, 

kabinety aj.), a proto doporučujeme zahrnout do projektu rozšíření také prostor nad tělocvičnou, který 

má potenciál ulehčit vytíženým provozům (např. šatny, kabinety, družina). Prozkoumat dostatečnou 

kapacitu prostor pro dělenou výuku. Konkrétní využití prostoru nad tělocvičnou by měla MČ 

participovat se školou a rodiči dětí, kteří na tento problém upozorňují. 

  

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

4. Žádost ZŠ Poznávání o pronájem prostor pro 2. stupeň  

Martin Šimáček, zakladatel ZŠ Poznávání, poděkoval za dosavadní spolupráci s MČ Praha 3, kterou 

zhodnotil jako velice dobrou. Zmínil, že i přes situaci s covidem se realizoval workshop čtenářské 

gramotnosti, kterého se zúčastnilo 200 dětí. Také konstatoval, že po seznámení se s okolnostmi si ZŠ 

Poznávání uvědomuje, že požadavek na pronájem prostory ve školní budově ZŠ a MŠ Chelčického, 

pracoviště Žerotínova, je eticky problematický a komplikovaný a předestřel, že ZŠ Poznávání bude 

velice zavázáno i za možnost hledat další varianty řešení, než je pronájem školních prostor - např. 

prostor Lučiny, přestavba neškolských prostor na školské se spoluúčastí apod., s tím, že ještě jeden 

rok budou prostory Perunově ulici dostačující a vzhledem k situaci i pronájem dočasný by byl pro ZŠ 

dočasný. Předseda výboru zkonstatoval, že výbor velice mrzí, že není možné žádosti optimálně 

vyhovět, ale důvody jsou skutečně demografické. Situace s prostory ve školách je hraniční. 

Proběhla diskuze na téma vhodnosti pronájmu obecních prostor soukromé škole.  

Pro argumenty: 

Jako dočasný pronájem dává větší smysl než pronájem střední školy s ohledem na možnou 

spolupráci v rámci ZŠ. 

Proti: 

Okomentoval(a): [VP2]: nechápu větu :-) 
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Plánování kapacit škol na Praze 3 vychází z demografické studie, která říká, že kapacita bude 

v dohledné době potřeba pro školy zřizované MČ. 

Pokud by v současné době MČ pronajala prostory soukromému subjektu, potencionálně my to mohlo 

ohrozit financování na ZŠ Havlíčkovo, protože by to bylo chápáno, že situace není tak urgentní. 

Byla zmíněna varianta, která nebyla zvažována – poptat prostory na ZŠ Lobkovicovo náměstí v hlavní 

budově. 

MB poděkovala za informace, ráda by se zaměřila na zkoumání dalších možností rozšiřování kapacit 

– např. dalšími vestavbami a v dubnu projednala další vývoj. 

Výbor prodiskutoval různé varianty, shoda panuje v nereálnosti dlouhodobého pronájmu, ale zároveň 

by rád našel řešení podpory ZŠ Poznávání. Je třeba prodiskutovat s ředitelem ZŠ a MŠ Chelčického, 

možnost vybudovat v Žerotínově druhý stupeň ZŠ. Výbor se shodl, že se k tématu vrátí na svém 

březnovém jednání. 

5. Různé 

IN informovala o situaci s covidem na školách, situace zatím není kritická, ale zhoršuje se. 

 

 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Ondřej Ševčík  

Schválil Michal Vronský  
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