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Závěry z jednání Školské komise RMČ Praha 9, které proběhlo dne 4.10.2016 v budově 

ÚMČ Praha 9. 

 

  

Přítomni: viz prezenční listina  

Program: 

 

1) Prezentace projektu přístavby křídla ZŠ Novoborská 

2) Informace o přestavbě Bumbálku 

3) Informace o počtech žáků v ZŠ a MŠ ve školním roce 2016/2017 

4) Informace o projektu „Polytechnická výchova“ 

5) Různé 

 

 

ad 1)  

Ing. arch. Buryška představil projekt přístavby křídla ZŠ Novoborská. Třípatrové křídlo bude 

sloužit jak pro výuku v kmenových třídách, tak i pro potřeby družiny. Součástí přístavby je i 

výtah, který, co do počtu již druhý v budově ZŠ Novoborská, posílí bezbariérové prostředí 

budovy školy. Předpokládá se, že výstavba potrvá přibližně rok. V případě nepříznivého 

počasí a nízkých teplot v zimě se však výstavba může i prodloužit. V současné době tedy 

nemůžeme stoprocentně tvrdit, že přístavba rozšíří kapacitu školy již v následujícím školním 

roce; spíše to bude až v roce následujícím, tedy ve školním roce 2018/2019. Ve školním roce 

2017/2018 se však již počítá s postupným využíváním nových prostor pro výuku.   

ad 2) 

Informace o přestavbě budovy Bumbálek při ZŠ Špitálská podal Ing. Davídek. Projekt 

čtyřpodlažní budovy maximálně využívá tvar pozemku a územního plánu. V nejnižším 

podlaží, které je částečně zapuštěno do země, se nachází gymnastický sál k využití pro hodiny 

tělesné výchovy. V ostatních podlažích jsou situovány jak kmenové třídy, tak i menší učebny 

pro půlenou výuku. Dokončení Bumbálku a jeho zapojení do provozu školy se jeví ve stejném 

časovém horizontu jako u přístavby ZŠ Novoborská.  

ad 3) 

Členové komise obdrželi tabulku s počty žáků v našich mateřských a základních školách 

k 1.9.2016. Ing. Davídek tabulky okomentoval a konstatoval, že všechny děti starší tří let, 

které žádaly o přijetí do MŠ v řádném termínu zápisu, byly nakonec přijaty. 
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ad 4) 

Ing. Davídek informoval o vývoji projektu „Polytechnická výchova“. V úterý 11. 10. se 

uskuteční první výukový blok pro žáky 6. – 8. tříd z našich základních škol v objektu Střední 

odborné školy stavební a zahradnické na Jarově, a také v jejím odloučeném pracovišti při 

botanické zahradě v ulici Pod Táborem. Výuka bude probíhat v patnáctičlenných skupinkách 

žáků, a sice jednou měsíčně se zaměřením vždy na určité konkrétní polytechnické odvětví. 

Projekt potrvá až do května 2017 a zúčastní se ho celkem 203 dětí, které se v průběhu osmi 

měsíců postupně seznámí s těmito řemeslnými obory: zedník, klempíř, truhlář, zámečník, 

malíř, lakýrník, pěstitelské práce a floristika.  

 

ad 5) 

Vzhledem k pokračující výstavbě nových bytových jednotek na území Prahy 9 je třeba 

v předstihu řešit možné varianty rozšiřování kapacit školství. Jako jedna z dalších variant 

rozšíření kapacit základního školství Prahy 9 se podle Ing. Davídka jeví možnost přístavby 

pavilonu v ZŠ a MŠ Na Balabence, přičemž poznamenal, že do roka by bylo dobré mít hotový 

projekt a územní rozhodnutí. Ing. Davídek dále informoval o tom, že se vedou jednání s hl. 

m. Prahou o jeho převzetí role investora výstavby plánované nové školy v areálu U Elektry. 

V budově SPŠ Zeměměřičské zahájila v tomto školním roce nově činnost soukromá základní 

škola „ScioŠkola“, otevřeno bylo pět tříd.   

 

 

 

Mgr. Alena Fimanová              

předsedkyně komise 

 

 

 Zapsala: M. Femiaková 

 


