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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 14 

 

Datum jednání: 18. 07. 2022 

Místo jednání:   on-line 

Začátek jednání:  13:00 h 

Konec jednání:  14:50 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  6, komise je usnášeníschopná 

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

Michaela Kučerová, členka (MK)  

Ondřej Ševčík, člen (OŠV)  

Barbora Dvořáková, členka (BD)  

Jitka Mudrychová, členka (JM) 

Lucie Bogdanová, členka (LB)  

   

   

 

Omluveni:  Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 

Rebeka Vadasová, členka (RV) 

Lýdia Říhová (LŘ) 

 

 

Přítomní hosté: pan Molnár, zástupce projektového studia Loxia 

 

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

umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 3 

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Ondřej Ševčík 
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 13:05 

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 projektu MŠ Parková čtvrť na NNŽ/ Centralgroup 

3. 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 MŠ Parková čtvrť NNŽ/ Central group 

Zástupci Loxia seznámili s poslední verzí projektu MŠ Parková čtvrť. 

Z připomínek, které zazněly k vnitřnímu vybavení  

Požadujeme zavedení vody a odpadů přímo do všech tříd a příprav malých kuchyněk pro děti, tak abychom 

umožnily případnou realizaci alternativního padagogického programu (např. Montesorri), resp. Vedlyděti k 

větši samostatnosti, mohly se zapojovat do úklidu aj. . Zvážit šatny pro učitele i nahoře, aby měly učitelky při 

ruce oblečení, když jdou ven. 

Princip členitosti prostoru a využitelnosti praktických prvků – úložné prostory, aby bylo možné třeba využít 

jako podium apod. 

Keramickou pec je možné přesunout do sklepa, její umístění v hlavních prostorách je méně vhodné. 
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Sál, původně plánovaný jako sborovna bude nedefinovaný prostor na tělocvičnu, ateliér. 

Princip členitosti prostoru a využitelnosti praktických prvků – úložné prostory, aby bylo možné třeba využít 

jako podium apod. 

Stravování: dovoz jídla na vyhřívaných vozících, bílé nádobí se myje v myčce, která je instalována u každé 

třídy. Chodba pro dovoz jídla bude muset zůstat oddělená, nelze spojit se šatnou. 

Z připomínek, které zazněly k zahradě a jejímu členění: 

 

Výbor podporuje instalaci pítek, ale požadujeme také instalaci mlhoviště. 

Terén by měl být členitý, vyvýšená místa a jámy.  

Sklad hraček udělat tak, aby je děti mohly uklízet samy. 

Preferujeme co největší využití přírodních materiálů 

Nenásilně rozčlenit zahradu, tak aby bylo možné třídy shromáždit na práci, pokud je potřeba, ale jinak, aby 

zahrada byla prostupná. 

Namísto použití EPDM gumové dopadové plochy preferujeme využití přírodního materiálu, např. písku. 

Zároveň je třeba myslet na to, aby děti nezanášely písek do budovy. 

 

Venkovní úschovna pro dopravní prostředky dětí – odrážedla, kola etc. 

Výbor požaduje zaslání finální verze připomínek za MČ tak, jak půjdou projekčnímu ateliéru Loxia. 

 

 

  

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Ondřej Ševčík  

Schválil Michal Vronský  


