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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 11 

 

Datum jednání: 16. 02. 2022 

Místo jednání:   on-line 

Začátek jednání:  16.32 h 

Konec jednání:  19:40 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  9, komise je usnášeníschopná 

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

Michaela Kučerová, členka (MK) odchod 19:23 

Ondřej Ševčík, člen (OŠV)  

Barbora Dvořáková, členka (BD) 16:40 

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 

Lucie Bogdanová, členka (LB) odchod 18:30 

Jitka Mudrychová, členka (JM) příchod 16:32 

      Rebeka Vadasová, členka (RV)  

      Lýdia Říhová, členka (LŘ) 

 

Omluveni:    

 

Přítomní hosté: Margita Brychtová, radní pro školství, příchod 17:00 

Lada Kovaříková, architektka 

Anna Borovská, IPR 

Pavel Dobeš, zastupitel 

Matěj Žaloudek, zastupitel  

 

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

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 6  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Ondřej Ševčík  

 

 

 



 

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 

2/6 

 

 

 

Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.30 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu, ověřovatele a zapisovatele 

 

2. Školská veřejná vybavenost v areálu NNŽ a okolí 

2.1. Standardy MŠ a ZŠ 

2.2. Mateřské školy, jejich kapacita a rozmístění s přihlédnutím k projektům Finep a Parková 

čtvrť    

2.3. Základní školy v oblasti 

2.4. Střední školy v oblasti 

 

3. Různé 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Ondřej Ševčík 

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

 

Školská veřejná vybavenost v areálu NNŽ a okolí 

Standardy MŠ a ZŠ 

Předseda výboru zahájil jednání a paní architektka Kolaříková přestavila standardy MČ Praha 3 pro 

stavbu MŠ a ZŠ pro NNŽ. Vysvětlila, že standardy byly modelovány na 5 třídní MŠ a 27 třídní ZŠ. Při 

jejich vzniku se vycházelo z ÚUZ. Zdůraznila, že při jednotlivých realizacích je třeba, aby proběhla 

architektonická soutěž. Vzhledem k tomu, že většina MŠ na NNŽ bude v parteru, předpokládá se, že 

zahrady budou úspornější oproti standardům, požadavkem je, aby nedoházelo redukci na ploše tříd. 

U ZŠ se počítá s velkou plochou pro sportoviště, s ohledem na skutečnost, že se jedná o jediné 

plánované sportovní plochy v oblasti. Zdůraznila, že oba dokumenty (standardy ZŠ i MŠ) jsou 

chápány jako „živé dokumenty“, které se budou vyvíjet a měnit s ohledem na jednotlivé projekty. 

Uvedla, že aktuálně MČ standardy již využívá při plánování MŠ U Staré cihelny. V tomto případě se již 

na jejich základě podařilo vyjednat dvoupodlažní MŠ oproti původně plánované jednopodlažní. 
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Předpokládá se, že pokud má školka má nějaký hendikep, např. prostorový, tak by měl být 

kompenzován např. zajímavým vnitřním prostorem.  

K tématu proběhla diskuze. Hlavní body diskuze. 

LŘ vytýkala standardům přílišnou vágnost. 

RV upozornila, že výbor se již dříve usnesl, že preferuje menší školská zařízení (4třídní MŠ a ideálně 

18 třídní ZŠ), v samostatně stojící budově. 

PD konstatoval, že více třídní školky a školy se plánují na žádost MČ Prahy 3, která vznesla 

požadavek na 26 kmenových tříd MŠ na základě demografických prognóz. S ohledem na 

demografickou studii je ale zřejmé, že 100% naplnění školek nebude po celou dobu jejich existence a 

ve zbytku doby se mlže využit jejich prostor pro ostatní děti z MŠ. 

MV upozornil na problematiku parterových školek, kde hrozí, že MŠ se dostane v SVJ do menšiny. 

Městská část tomu plánuje předcházet odkoupením bytů nad MŠ, nebo pokud se podaří vyjednat 

s developery, jejich svěřením so správy městské části. 

 

Usnesení:  
 
Výbor z hlediska budoucího provozu MŠ jednoznačně považuje za vhodnější provozní řešení 
samostatně stojící mateřskou školu. V případě parterové MŠ je třeba, aby byty nad školkou byly 
v majetku MČ Praha 3 nebo hl. m. Prahy.  
  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení: 
 
Výbor pro výchovu a vzdělávání projednal standardy MČ Praha 3 MŠ a ZŠ. Naplnění těchto standardů 
považuje za nezbytný předpoklad pro kvalitní a moderně pojaté vzdělávání. Všechny plánované 
projekty na území Z2600 a přiléhajících území by měly odpovídat standardům. Jedná se o MŠ Cetin 
(CG), MŠ Nagano (Geosan), MŠ Jarov (CG), MŠ Finep, ZŠ Nákladové nádraží a ZŠ Habrová. 

Hlasování: 7 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Základní školy v oblasti  

– Školní kampus NNŽ 

Anna Borovanská (IPR) představila prověřovací studii a stavební plán na školní kampus v oblasti 
NNŽ. Ze studie vyplývá, že prostorově je kampus pohodlně realizovatelný. Na realizaci kampusu se 
chystá dvoufázová mezinárodní architektonická soutěž, na jejíž přípravě se bude podílet IPR ve 
spolupráci s MČ Praha 3. 

Po prezentaci proběhla diskuze.  
Paní Borovanská ujistila členy výboru, že plán počítá s prostupností dvorany NNŽ pro veřejnost i 
s dostatkem prostoru pro všechny plánované typy škol, s prostorem pro společnou komunitní 
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vybavenost typu knihovna apod.  
Pavel Dobeš zmínil, že z jeho pohledu je velice pozitivní, že se uvažuje o prostoru sdílení různými 
školskými zařízeními – střední školství, ZUŠ, případně soukromé školství. Uvedl, že z jeho pohledu je 
zásadní přítomnost památkářů v projektu, tak aby v budoucnosti architektonický návrh splňoval i jejich 
nároky. Uvedl, že MHMP plánuje do projektu finančně vstoupit. 

Pavel Dobeš představil tři základní stavební kameny pro realizaci ZŠ, které budou zakotveny ve 

smlouvách s developery: 

-převod pozemků do vlastnictví MHMP 

-spolupráce s památkáři, vypsání a zajištění soutěže,  

-zajištění financování projektu kontribucemi (aktuálně 450 000 mil., zasmluvněná valorizace) 

Usnesení: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání požaduje vypsání architektonické soutěže na řešení základní 

školy v areálu NNŽ za těchto podmínek: 

• MČ Praha 3 se bude aktivně účastnit zadání soutěže a bude mít své zástupce výběrové 

komisi. 

• Zachování prostupnosti územím a zároveň zajištění uzavřeného školního areálu. 

Podporujeme ideu vytvoření „školského kampusu“ zahrnujícího nejen základní školu ale i 

plánovanou střední školu, popřípadě ZUŠ či veřejnou knihovnu. 

• Území N02 požadujeme přičlenit k základní škole jako její součást, aby bylo součástí 

řešeného území architektonické soutěže. 

Výbor požaduje, aby výsledek architektonické soutěže byl akceptován ze strany hl. m. Prahy a 

developerů v daném území a aby podle výsledku soutěže byla aktualizována podkladová 

studie s regulačními prvky. 

 

Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno 

– ZŠ Habrová 

Paní Borovanská představila prověřovací studii na ZŠ Habrová. Jde o třetí školní budovu (po NNŽ, ZŠ 

Havlíčkovo), pozitiva - umístění na Jarově, negativa – umístění u komunikace, komplikované 

majetkoprávní zajištění.  

Proběhla diskuze.  

PD uvedl, že MČ usiluje o propojení např. i mimo úrovňové s plochou v majetku MČ Prahy 3. Zároveň 

se výbor shodnul, že je třeba v krajinářské soutěži požadovat, aby se uvažovalo o současné ZNK jako 

o ploše k částečnému využití pro potřeby školy. 

Usnesení: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání považuje za zásadní vypořádání majetko-právních poměrů na 

pozemcích, na nichž je plánována ZŠ Habrová, a konstatuje, že vyřešení těchto vztahů má 

předcházet podepsání smluv s developery a hlasování o změně Z2600. 

Plánování budoucí školy je nutné řešit s ohledem na těsnou blízkost Jarovské třídy, zohlednit hlukové 

limity a bezpečnostní opatření. 
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Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Střední školy v oblasti 

Proběhla diskuze na téma zapojení MČ do plánování středního školství na území NNŽ. 

  

MV navrhl vstoupit do jednání s radním pro školství na MHMP, abychom MČ měla aktuální informace 

ohledně strategického plánování kapacit středních škol.  

Dle informací pana Dobeše, MHMP si uvědomuje potřebu stavět a zřizovat nové střední školy, v tomto 

smyslu bylo schváleno usnesení radou i zastupitelstvem MHMP. 

LK upozornila, že sama propočítala potřebu kapacit středního školství na MČ na cca 270 míst a toto 

číslo je značně menší než jakou potřebu avizuje MHMP.  

Lýdia Říhová, příspěvek k diskuzi: 

„V Urbanistické studii s prvky regulačního plánu Nákladové nádraží Žižkov (NNŽ), jejíž zpracovatelkou 

je Ing. Jitka Romanov z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se na str. 73 v rámci 

veřejné vybavenosti lokality NNŽ jako „rezerva pro základní školství a ostatní školství!“ uvádí „střední 

škola a soukromé školství (SCIO)“. Tím je patrně míněna společnost scio s.r.o. (IČO 10779442) a jí 

zřízené společnosti, které mají v předmětu podnikání poskytování vzdělání. Zmínka konkrétního 

soukromého subjektu ve veřejném materiálu vzbuzuje dojem jeho upřednostnění před jinými 

soukromými subjekty obdobného zaměření a jako taková představuje nepřijatelné zasahování do 

volné hospodářské soutěže. Z těchto důvodů musí být z uvedeného materiálu odstraněna. Totéž se 

týká zmínek na str. 76 a 78. K tomu je třeba dodat, že v materiálu prezentovaný záměr přenechat část 

budovy plánované ZŠ v prostoru NNŽ soukromé škole je velmi překvapivý také s ohledem na 

opakovaně deklarovaný postoj stávající Rady MČ Praha 3 (TOP 09, ČPS, Zelení), podle něhož bude v 

MČ Praha 3 v následujících letech chybět až 1000 míst v základních školách. Podle stávající 

legislativy je za dostatek míst pro plnění školní docházky jednoznačně odpovědná obec. Tato místa 

tudíž nelze nahradit místy ve školách se soukromými zřizovateli, jejichž působnost navíc – na rozdíl 

od škol obecních – není lokální.“ 

 

Usnesení: 

Výbor podporuje výstavbu střední školy v historické budově NNŽ vyvolanou počtem budoucích 

obyvatel území. Výbor pověřuje místostarostku Margitu Brychtovou, aby uspořádala schůzku s radním 

pro školství hl. m. Prahy Vítem Šimralem v otázce rozvoje středního školství v souvislosti s rozvojem 

území NNŽ a okolí. 

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

5. Různé 

Předseda výboru pan Vronský seznámil výbor s prosbou občanky Prahy 3 o pomoc při řešení situace 

při dojíždění dítěte do školy. Paní zastupuje rodiče dětí bydlících v projektu Tulipa v ulici Zvěřinova, 
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pro které je spádová škola ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Dopravní situace je pro děti na stupni 

nepřiměřeně komplikovaná. 

Usnesení: 

V oblasti Třebešína kolem Zvěřinovy ulice již proběhla bytová výstavba cca 750 bytů. Pro rodiny zde 

bydlící je spádovou ZŠ Jiřího z Lobkovic. Cesta z Třebešína do základní školy však vyžaduje nejméně 

užití 2 dopravních linek s nutností překonat komplikovanou křižovatku Jana Želivského – Vinohradská. 

Tato trasa je rodiči vnímána jako nebezpečná, a proto nechtějí ani starší děti pouštět do školy 

samotné. Výbor proto požaduje, aby ROPID prodloužil existující školní linku 267 tak, aby zajížděla do 

Zvěřinovy ulice a zároveň došlo k prodloužení konečné zastávky na Lobkovicovo náměstí, nebo 

zajistil jinou možnost dopravy dětí do jejich spádové školy. 

 

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

 

Termíny dalších jednání: 

30.3.2022  

27.4.2022  

25.5.2022 

 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Ondřej Ševčík  

Schválil Michal Vronský  
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