
Závěry z jednání Školské komise RMČ Praha 9, které proběhlo dne 6.6.2017 v budově ÚMČ

Praha 9.

Přítomní: viz prezenční listina

Program:

1) Informace o výsledcích zápisů do MŠ a ZŠ

2) Informace o projektu Polytechnické výchova

3) Různé

ad 1)

Ing. Davídek podal aktuální informace o výsledcích zápisů do základních a mateřských škol

v Praze 9.

základní školy

Do prvních tříd základních škol, které jsou zřízeny MČ Praha 9, by ve školním roce

2017/2018 mělo nastoupit 526 dětí. Plánuje se pro ně otevřít 20 prvních tříd. Vzhledem

knaplněnosti kapacit všech našich pěti základních škol nebylo ani letos možné přijímat

nespádové děti. Všechny děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 9 byly přijaty.

Školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, a to zejména prvního stupně.

Tento problém je celorepublikový, a jelikož počty tříd na prvním stupni rok od roku narůstají,

je čím dál obtížnější tyto vyučující zajistit. Momentálně chybí ve všech našich školách osm

prvostupňových učitelů.

mateřské školy

Do mateřských škol bylo přijato celkem 386 dětí. Jediným rozhodujícím přijímacím kritériem

do MŠ je (kromě trvalého pobytu) věk dítěte. Komise byla u každé MŠ seznámena nejen

s počty podaných žádostí, přijatých a nepřijatých dětí, ale také se stářím nejmladšího přijatého

dítěte.

Kvýsledkům zápisů se komise vrátí na svém příštím jednání, aby porovnala dnešní stav se

skutečně nastoupivšími dětmi v září 2017, neboť se na základě zkušeností z minulých let dají

očekávat ještě podstatné posuny věkových hranic přijatých dětí.

ad 2)

Projekt polytechnická výchova skončil poslední výukou v květnu. Vesměs pozitivní ohlasy jak

od samotných žáků a jejich rodičů, tak i od pedagogů, byly podnětem k rozhodnutí o

pokračování v projektu iv příštím školním roce.



Komise byla seznámena s celkovými náklady projektu, do nichž byly zahrnuty: mzdy

odborných učitelů (řemeslných mistrů), náklady na materiál a energie a doprava autobusem

ze školy do učiliště na Jarově a zpět. Celkové náklady na jednoho žáka za celý školní rok

vycházejí po zaokrouhlení na 1.712 Kč.

ad 3)

Ing. Davídek informoval o průběhu a předpokládaném harmonogramu dokončení stavby

Bumbálek při ZŠ Špitálská a přístavby u ZŠ Novoborská. Pokud se nevyskytnou žádné

neočekávané komplikace, obě stavby by mohly být školami k výuce využívány od 1.12.2017.

   Mgr. Alena Fimanová

předsedkyně komise

Zapsala: M. Femiaková


