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Závěry  z jednání Školské komise RMČ Praha 9, které proběhlo dne 6.12.2016 v MŠ 

Veltruská. 

 

  

Přítomni: viz prezenční listina  

Program: 

 

1) Informace o velkých opravách a investicích 2017 

2) Informace o rozpočtu běžných výdajů 2017 

3) Různé 

 

ad 1) a 2)  

Komise prodiskutovala podklady k bodům 1) a 2). Z. Davídek poskytl bližší informace 
k jednotlivým položkám rozpočtu: 

⋅ Běžné výdaje roku 2017 jsou naplánovány ve stejném objemu jako v roce 2016.  

⋅ V rozpočtu jsou vyhrazeny náklady na polytechnickou výchovu žáků základních škol pro 

zbytek školního roku 2016/2017. Zatím se tento projekt jeví jako smysluplný, máme 

však za sebou pouhé dva měsíce. Pokud bude projekt po jeho ukončení vyhodnocen 

kladně, chtěli bychom v něm pokračovat i v následujícím školním roce 2017/2018. Do 

rozpočtu by se pak promítlo navýšení částky určené k úhradě nákladů na 

polytechnickou výchovu na období září – prosinec následujícího školního roku 

2017/2018. Jedná se o náklady na platy učitelů odborného výcviku, náklady na materiál 

a energie a náklady na dopravu dětí do SOŠ stavební a zahradnická a zpět.  

⋅ V základních školách přibývá dětí a zároveň i zaměstnanců, souběžně s tím rostou i 

náklady na provoz budov. V příštím roce by měly být dokončeny přístavby ZŠ Špitálská 

a ZŠ Novoborská, do rozpočtu 2017 jsou zahrnuty i peníze na vybavení těchto 

přístaveb. V roce 2017 bude zahájena I. etapa rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ a MŠ 

Na Balabence a dokončena rekonstrukce kuchyně v ZŠ Novoborská a v ZŠ Litvínovská 

600. Byla zadána studie na nástavbu ZŠ Litvínovská 500 a nového pavilonu v ZŠ a MŠ 

Na Balabence. V ZŠ Novoborská se bude zastřešovat atrium včetně rekonstrukce 

chodeb a šaten. V ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600 budou 

pokračovat rekonstrukce elektroinstalace. V ZŠ Špitálská je naplánována rekonstrukce 

kotelny. 

⋅ V roce 2017 je plánována nástavba na jednopodlažní pavilon v MŠ Litvínovská a MŠ 

Veltruská. Nástavba je dotována z projektu EU. V příštím roce se ještě uvažuje o podání 

EU projektu na přístavbu nového pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. 

⋅ V oblasti mateřských škol bude také třeba dořešit úhradu nárazových vyšších výdajů 

na zahrady (např. potřeba pokácení vzrostlého stromu). Uvažuje se o případném 

přesunu potřebného objemu peněz z jiných položek (např. z revizí). 
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⋅ Mgr. Ing. Doležal požádal o odhad zvýšených nákladů škol, popřípadě zřizovatele, 

vyvolaných změnou legislativy.  

ad 3) 

⋅ Místopředseda komise p. Walbröl navrhl poskytnout školám finance na vyhotovení 

univerzálního klíče. 

⋅ Na dotaz A. Polanského ohledně drogové situace a šikany na území Prahy 9 odpověděl 

D. Walbröl. Podal informace o vývoji drogové scény nejen v Praze 9, ale i v celé ČR, a o 

prevenci drogové kriminality v rámci ZŠ Prahy 9. Informace o stavu a úrovni šikany 

v našich základních školách doplnil Z. Davídek.  

 

 

Mgr. Alena Fimanová              

předsedkyně komise 

 

 

 Zapsala: M. Femiaková 

 


