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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 12 

 

Datum jednání: 30. 03. 2022 

Místo jednání:   on-line 

Začátek jednání:  15.35 h 

Konec jednání:  18:00 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  9, komise je usnášeníschopná 

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

Michaela Kučerová, členka (MK)  

Ondřej Ševčík, člen (OŠV) příchod 16:00 

Barbora Dvořáková, členka (BD)  

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) příchod 17:00 

Lucie Bogdanová, členka (LB)  

Jitka Mudrychová, členka (JM)  

      Rebeka Vadasová, členka (RV)  

       

 

Omluveni:   Lýdia Říhová 

 

Přítomní hosté: Jiří Kopecký, ředitel ZŠ Lupáčova 16:00 

Iveta Němečková, vedoucí odboru školství Praha 3 

Margita Brychtová, radní pro školství Praha 3 

 

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

umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 4  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Rebeka Vadasová  
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.35 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1. Program jednání 

2. Schválení programu, ověřovatele a zapisovatele 

3. Připomínky k dotačnímu systému Prahy 3. 

4. Možnost pronájmu školního dvora pro ZŠ Lupáčova 

5. Zajištění služeb pro uprchlíky z Ukrajiny 

6. Různé  

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Rebeka Vadasová 

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

 

Připomínky k dotačnímu systému pro rok 2023 

 

Výbor se shodnul, že k dotačnímu systému nemá výraznějších připomínek. Informace bude zaslána paní 

Gotmanovové, referentce odd. dotací. 
 

Možnost pronájmu školního dvora pro ZŠ Lupáčova 

 

Michal Vronský představil návrh zřízení školního dvora při ZŠ Lupáčova a prověřovací studii na tento projekt. 

Škola nemá přístup ke sportovištím a prostoru pro relaxační a volnočasové aktivity na čerstvém vzduchu. 

Plán počítá s využitím vnitrobloku v soukromém vlastnictví. Majitel pozemku primárně s projektem souhlasí. 

Jím preferovaná varianta, ve které by byl rekonstruovaný dvorek k dispozici i nájemníkům sousedního domu, 

není z důvodu komplikovaného právního vztahu při případném vzniku škody, byla zavržena. Původní záměr 

byl zřídit venkovní sportoviště. Po zvážení hlučnosti takového provozu se od tohoto využití upustilo. 

V současná varianta plánuje využít prostor jako relaxační prostor, pozemky pro pěstování rostlin, venkovní 

učebny a místo pro workoutové aktivity. 

Podmínky pronájmu počítají s pronájem na 30 let, za cenu nájmu 20 000 Kč za měsíc. Revitalizace, kterou 

by financovala městská část, je odhadnuta za na 3-4 mil. Kč. 
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Pan ředitel Kopecký přiblížil situaci ze strany školy: Škola nemá k dispozici jiné venkovní prostory a musí 

využívat jen veřejná venkovní prostranství, což není vhodné. Z tohoto důvodu má škola rozhodně zájem 

realizovat tento projekt. Škola souhlasí s využitím i za podmínky dodržování nižší hlukové hladiny provozu. 

Prostor je aktuálně zaplevelený a neutěšený, rodiče opakovaně projevují vůli se nějak zapojit do revitalizace 

a je to pro ně důležité téma. 

 

Členové výboru se zamýšleli nad výhodností projektu. Bylo zvažováno, zda je výhodné, aby městská část 

investovala do projektu, který jí zároveň bude nutit platit poměrně vysoký nájem po celou dobu využití 

prostoru. Zmíněn byl i fakt, že se jedná o investici do jedné školy, ale na městské části jsou i další cca 3 

školy, které mají podobný problém (např. ZŠ Seiferta, ZŠ Jiřího z Poděbrad). V otázce nájmu, navrhl pan 

ředitel Kopecký variantu sdílení nákladů na pronájem mezi školou a městskou částí, s případným zapojení 

rodičovské veřejnosti, která se opakovaně vyjadřovala, že má o zpřístupnění dvorku zájem. Usnesení: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání se seznámil s možností pronájmu vnitrobloku při ZŠ Lupáčova. S ohledem 

na skutečnost, že základní škola nedisponuje žádným venkovním prostorem, kde by žáci mohli pobývat na 

čerstvém vzduchu, relaxovat, případně realizovat venkovní výuku, je možnost pronájmu vnitrobloku 

nenahraditelná. Výbor podporuje záměr pronájmu části vnitrobloku pro účely školy. 

Hlasování: Pro 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Zajištění služeb pro uprchlíky z Ukrajiny 

 

Vedoucí odboru školství I. Němečková přiblížila situaci na městské části se zařazováním dětí uprchlých před 

válkou z Ukrajiny. Celkem bylo obsazeno cca 300 míst na ZŠ a 25 na MŠ. V současné době již nemáme 

kapacitu další děti přijímat tak, aby mohla být garantována místa pro děti trvale žijící na Praze 3 v prvních 

třídách. 

880 dětí přišlo imigračním centrem s tím, že uvedlo ubytování na Praze 3. Bude realizován dvojí zápis do 

prvních tříd. První proběhne 5. a 6. dubna 2022 pro děti trvale žijící na území České republiky a následně 

proběhne na volná místa zápis pro děti z Ukrajiny, v období mezi 1. červem a 15. červencem 2022 (termín 

bude upřesněn). Tato informace byla uveřejněna na stránkách Prahy 3 a na stránkách jednotlivých škol. 

Ředitel ZŠ Lupáčova přiblížil, jak vypadá situace na jejich škole. 

K tématu zařazování dětí z UA do škol a k jejich zápisu do prvních tříd byla vydána MČ tisková zpráva. 

Zároveň OŠ připravil informaci pro rodiče dětí z UA, jak postupovat, pokud mají zájem o umístění dítěte do 

ZŠ nebo MŠ, která byla zaslána školám, tak aby komunikace probíhala pokud možno jednotně. 

Rebeka Vadasová zdůraznila potřebu podpory učitelům, kteří jsou po období covidu vyčerpaní. 

Informace o situaci ve třídě na ZŠ Chelčického, kde do které byly začleněny děti z UA, představil zástupce 

veřejnosti. Situace ve třídách, kde je dětí z UA více je pro učitele i děti velice náročná a vede ke zpožďování 

ve výuce, která i tak byla opožděná kvůli covidu. 

Na to reagovala vedoucí odboru s tím, že situaci již konzultovala s panem ředitelem a situace se řeší, 

protože není možná inkluze při větším počtu dětí.  

MČ a školy jsou také limitovány tím, že se čeká na vyjádření MŠMT k financování, jak asistentů, tak 

adaptačních skupin a učitelů češtiny. Z MŠMT je zatím tlak na maximální inkluzi, ale je otázka času, než 

přijde oficiální pobídka k vytváření UA tříd, protože situace je stejně bude vyžadovat. Je třeba vytvářet tlak 

na kraje, aby došlo k redistribuci dětí po ČR do regionů, kde jsou ve školách místa. 
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Termíny dalších jednání: 

27.4.2022  16:00 předseda ověří s panem tajemníkem 

25.5.2022 16:00 předseda ověří s panem tajemníkem 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Rebeka Vadasová  

Schválil Michal Vronský  


