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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 13 

 

Datum jednání: 22. 06. 2022 

Místo jednání:   kombinovaně, Lipanská 7, on-line 

Začátek jednání:  16.44 h 

Konec jednání:  18:50 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

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

Michaela Kučerová, členka (MK)  

Ondřej Ševčík, člen (OŠV)  

Barbora Dvořáková, členka (BD) online 

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH)  

Jitka Mudrychová, členka (JM) online 

      Rebeka Vadasová, členka (RV)  

 Lucie Bogdanová, členka (LB) online 

  Lýdia Říhová (LŘ) 

   

 

Omluveni:    

 

 

Přítomní hosté: Klára Fučikovská, Martina Brzobohatá, Odd. pro územní rozvoj 

Margita Brychtová, radní pro školství Praha 3 - online 

 

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 16.44 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu, ověřovatele a zapisovatele 

2. Připomínky k návrhu Metropolitního plánu z oblasti školství 

3. Připomínky k návrhu MŠ U Staré cihelny (Finep) 

4. MAP III. – informace k projektu MAP III. na Praze 3 

5. Informace k zápisům do MŠ a ZŠ 

6. Různé 

Schválení ověřovatele a zapisovatele 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Ondřej Ševčík 

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

Připomínky k návrhu Metropolitního plánu z oblasti školství 
 

Výbor se seznámil s Metropolitním plánem, projednal ho a nemá k němu výhrady. 

Za MČ již není možné výhrady komunikovat, dokument byl již schválen ZMČ. 
 

Připomínky k návrhu MŠ U Staré Cihelny (Finep) 

Výbor se seznámil s poslední verzí projektu MŠ U Staré Cihlelny 



 

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 

3/6 

 

 

Výbor doporučuje zvětšení tělocvičny např. na úkor jedné z kanceláří v 2. np. 

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

Výbor požaduje zpracování vizualizace interiéru a doplnění řezu stavbou 

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

 

MAP III. – informace k projektu MAP III. na Praze 3 
 

- projekt bude zahájen 1.8.2022 

- jsou zapojeny MŠ, ZŠ v území, počítáme s NNO, DDM, ZUŠ 

Personální zajištění se podařilo dobře obsadit. 

ZŠ a MŠ doporučí z řad svých pedagogů 

PS matematická gramotnost - 0,1 úvazku pedagog ze ZŠ a vedoucího PS matematická 
pregramotnost - 0,1 úvazku pedagog z MŠ, zaměstnanecký poměr formou DPP. 
Hledáme odborníky v uvedené oblasti, kteří se nebojí sdílet příklady dobré praxe ze své školy, jsou 
schopni organizačně zajistit setkání, zpracovávat zápis ze setkání, jsou lídry v dané oblasti, sledují 
aktuální trendy. Setkání PS se musí uskutečnit min 3x za rok.  

PS čtenářská gramotnost - 0,1 úvazku pedagog ze ZŠ a vedoucího PS čtenářská pregramotnost - 0,1 
úvazku pedagog z MŠ, zaměstnanecký poměr formou DPP. 
Hledáme odborníky v uvedené oblasti, kteří se nebojí sdílet příklady dobré praxe ze své školy, jsou 
schopni organizačně zajistit setkání, zpracovávat zápis ze setkání, jsou lídry v dané oblasti, sledují 
aktuální trendy. Setkání PS se musí uskutečnit min 3x za rok 

1.setkání ŘV - 14.9.22 od 14.00 hod.  
 

 

 

Informace k zápisu dětí do MŠ a ZŠ 

MŠ  - Běžné zápisy: České děti a děti cizinci s trvalým pobytem 

Pro všechny děti tříleté do 31.8. 2022 bylo místo, občas docházelo k tomu, že dítě nebylo přijato do MŠ, kam 

si podívalo žádost, protože před ním bylo víc zájemců s vyššími body za kritérium věku. Celkem bylo 

umístěno 600 dětí 
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Byla otevřena nová třída na MŠ Seiferta, místo v této třídě bylo přednostně nabídnuto rodičům českých dětí, 

většinou tříletých v 09 – 12/2022 a mladších, které neuspěly u zápisu do školy, kterou si vybrali. 

Dodatečné zápisy: Ukrajinské děti 

Celkem přišlo 73 žádostí, včetně žádostí dvouletých dětí. 

Děti byly dobrány na volná místa, bylo přijato cca 40 dětí zejména na základě kritéria věku – předškoláci, 

6, 5  někde i 4 leté děti, mladší 4té děti a 3 leté děti z UA se do MŠ nedostaly. 

– zápis ještě nebyl na všech MŠ ukončen i s ohledem na to, že rodiče českých dětí stále ještě nejsou 100% 

rozhodnuti a v seznamech dětí stále ještě dochází k posunům, v případě uvolnění místa dochází k nabídnutí 

tohoto místa dětem  

 

ZŠ Běžné zápisy: České děti a děti cizinci s trvalým pobytem 

Bylo přijato celkem 680 prvňáčků, primárně spádových z Prahy 3 

Dodatečné zápisy: Ukrajinské děti 1. třída  proběhly 1. června 

Přišlo 52 dětí, všechny byly přijaty do první nebo přípravné třídy nebo dostaly odklad 

Dodatečné zápisy: Ukrajinské děti 2. – 9. třída proběhly  1. - 7. června  

data k 17. 6. 2022 

168 žádostí o přijetí – 104 přijato, 64 nepřijato (některé děti nebyly, některé nepřijali nabízené místo – např. 

chtěli stejnou školu pro sourozence, rozhodli se odcestovat) 

 

žáci UA přijatí ve školním roce 2021/2022 349 

žáci UA přijatí od 1. 9. 2022 (školní rok 2022/2023) 119 

Celkem přijato žáků UA k 17.9. 468 

Žáků z UA nad kapacitu ZŠ Cca 60 

Dle zkušenosti  škol se počty žáků z UA hodně mění, mnoho rodin se vrací na Ukrajinu.  

Adaptační skupiny: 

MČ Praha 3 ve spolupráci s DDM Ulita, místní skautskou organizací a neziskovými organizacemi požádala o 

grant a zajistila chod adaptačních skupin 

Adaptační skupiny do prázdnin: 
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Běží paralelně skupiny: 

předškolní děti 3-6 let v KC Vozovna – kapacita 24 dětí 

mladší školní děti 6-8 let DDM Ulita - kapacita 24 dětí 

pro starší školní děti 9 – 15 let DDM Ulita -kapacita 24 dětí 

školní děti 6 - 12 skauti Vítkov kapacita 24 dětí 

předškolní děti 3 – 6 let skauti Nitranská 24 dětí 

Skupiny jsou naplněné, ale dochází k časté fluktuaci. Děti jsou dobírány ze seznamu náhradníků. Jsou i 

období, kdy v některé skupince jsou delší dobu volná místa, není nikdo na listu náhradníků. Je to způsobeno 

tím, že rodiny se již vrací na Ukrajinu nebo se děti střídavě účastnily on-line vzdělávání. 

Během prázdnin: 

Poběží paralelně adaptační skupiny pro různé věkové kategorie dětí, podmínkou je účast. na max. třech 

týdnech adaptační skupiny, aby je mohlo využít víc dětí. 

předškolní děti 3-6 let KC Vozovna celé prázdniny – kapacita 24 dětí 

mladší školní děti 6-12 (15 let) Hasičárna Lučiny celé prázdniny  - kapacita 24 dětí 

starší školní děti 9 – 15 let při ZŠ Lobkovicovo -2 týdny - kapacita 24 dětí 

starší školní děti 9 – 15 let při ZŠ Chelčického- 2 týdny- kapacita 24 dětí 

možná předškolní děti 3-6 let MŠ Milíčův dům – 3 týdny – pokud bude zájem 

možná předškolní děti 3-6 let Nitranská – pokud se podaří získat finance 

 

Různé 

- Žáci ZŠ Chelčického se účastnili soutěže ve finanční gramotnosti a podařilo se jim postoupit až do 

celostátního finále, kde obsadili 4. místo. 

- U projektu lesní školky řešíme problém s umístěním elektrické přípojky. 

 

 

Termíny dalšího jednání: 

14.9.2022   
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Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Ondřej Ševčík  

Schválil Michal Vronský  
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