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Závěry z jednání Školské komise RMČ Praha 9, které proběhlo dne 7.3.2017 v budově ÚMČ 

Praha 9. 

 

  

Přítomni: viz prezenční listina  

Program: 
 

1) Aktuální informace o rozšiřování kapacit školství v Praze 9 

2) Počty dětí v obvodu MČ Praha 9 k zápisu do mateřských a základních škol 

3) Různé 

 

ad 1)  

Ing. Davídek podal aktuální informace o rozšiřování kapacit školství v Praze 9. 

ZŠ Novoborská 

Výstavba nového pavilonu při ZŠ Novoborská je prozatím zhruba v jeden a půl měsíčním skluzu 

oproti původnímu plánu, dokončení práce se nyní odhaduje na půlku měsíce října.  

V projektu víceúčelového tělocvičného sálu, který by měl vzniknout zastřešením atria, se 

vyskytly problémy s požární bezpečností a chráněnou únikovou cestou. Přizpůsobení projektu 

těmto předpisům by znamenalo výrazné navýšení finančních prostředků na jeho realizaci. O 

projektu se bude ještě jednat. Výhodou tohoto projektu však je, že lze stavět v průběhu 

školního roku. 

ZŠ Novoborská je největší základní školou Prahy 9. Vzhledem k tomu, že v příštích dvou letech 

lze očekávat, že počet dětí této školy překročí hranici 1000 žáků, bude třeba zajistit ještě další 

prostor pro výuku tělesné výchovy.  

ZŠ Špitálská  

Výstavba budovy Bumbálek při ZŠ Špitálská zatím odpovídá původnímu harmonogramu. Do 

léta by měla být stavba dokončena, v průběhu podzimu se budou dokončovat interiéry a 

vybavení.  

V souvislosti s nutnou rekonstrukcí prostor školní jídelny škola zavře o týden dříve a také se 

nebude vařit první týden v září 2017. Školní jídelna bude rozšířena o prostory dosavadní školní 

knihovny, která má být po dokončení Bumbálku přemístěna do této nové budovy. Je třeba 

vyřešit zatímní uskladnění knihovny od počátku rekonstrukce ŠJ do dokončení Bumbálku.  

Na dotaz Mgr. Fimanové, zda nové kapacity budov ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská budou k 

dispozici školství již od následujícího školního roku 2017/2018, odpověděl Ing. Davídek. Obě 

dvě budovy nebudou s největší pravděpodobností v září ještě zkolaudované, tudíž není možné 

s nimi počítat pro zápisy na tento školní rok. Nové kapacity se budou pro školy otevírat v 

průběhu podzimu. 
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ZŠ U Elektry 

Bylo požádáno o aktualizaci všech stanovisek dotčených orgánů správy nutných k vydání 

územního rozhodnutí. Po jejich shromáždění, které se předpokládá v jednotkách týdnů, bude 

požádáno o nové územní rozhodnutí.   

ZŠ a MŠ Na Balabence 

Byla vypracována studie nového pavilonu při ZŠ a MŠ Na Balabence. Ing. Davídek slíbil studii 

rozeslat členům komise. Problém tohoto projektu spočívá ve vyřešení napojení  nového 

pavilonu na současnou budovu, neboť se v těchto místech nachází kuchyň a školní jídelna. 

Pokud se tento problém vyřeší, bude dalším krokem shromažďování dokumentace 

k územnímu rozhodnutí. Bude snahou financovat tuto stavbu z operačního programu Praha - 

pólu růstu.  

Na dotaz p. Walbröla ohledně výdajů s projektem odpověděl Ing. Davídek. Náklady na přípravu 

projektu až do úrovně územního rozhodnutí odhadl na 1 mil Kč, v případě realizace na 30 až 

40 mil. Kč.  

Pragovka 

Proběhla informace ve věci úpravy územního plánu v areálu bývalé továrny Praha ve  

Vysočanech. Součástí řešeného území by měli být i kapacity pro zajištění obecního školství.  

Mgr. Ing. Doležal informoval o této změně územního plánu. Zatím není zřejmé, kdo a jaké 

kapacity pro potřeby obecního školství budou vybudovány a komu hodlá developer tyto školy 

předat.  Školská komise doporučuje radě MČ Praha 9, aby se při přípravě a projednávání 

podkladů pro změnu územního plánu a následného zajištění smluvního vztahu zasadila 

v řešeném území PRAGA o vyčlenění ploch pro občanskou vybavenost – obecní školství. 

Hrdlořezy 

Komise projednala přetrvávající problém s neexistující školskou infrastrukturou v oblasti 

Hrdlořez. Momentálně není v silách MČ Praha 9 postavit přímo v této oblasti základní ani 

mateřskou školu. V minulosti byly rozšířeny kapacity MŠ U Nové školy, která by měla sloužit 

obyvatelům Hrdlořez.  Stejně tak se rozšiřují kapacity ve spádové oblasti ZŠ Špitálská. 

Zástupci MČ Praha 9 jednali s Prahou 3 o využívání jejích základních škol, neboť kapacita 

tamního školství vykazuje jisté rezervy. MČ Praha 3 nabídla k těmto účelům poměrně 

vzdálenou základní školu, která se nachází až u oblasti Na Ohradě. Základní školu Na Chmelnici, 

která leží v sousedství obyvatel Hrdlořez a o kterou by tím pádem byl zájem u místních 

obyvatel největší, bohužel Praha 3 nechce poskytnout.  

MŠ Litvínovská 490 

Nástavba školky je hrazena z operačního programu Praha - pólu růstu. Aktuálně došlo 

k předání staveniště a začíná se budovat. Zápisy 2017 zatím nepočítají s touto novou 

kapacitou. Stavba by měla být dokončena v létě 2017.   
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MŠ Veltruská 

MČ Praha 9 zatím čeká na vydání stavebního povolení k nástavbě této školky. V září 2016 byl 

odevzdán projekt opět v rámci operačního programu Praha - pólu růstu, nyní je projekt před 

schválením k financování.  

Každá z těchto dvou nástaveb by zajistila 25 nových míst v MŠ.  

MŠ U Vysočanského pivovaru 

V průběhu příštích let je v plánu výstavba nového pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. 

Ten by měl nahradit v současné době využívaný starý dřevěný pavilon. I tato stavba by měla 

být hrazena z operačního programu Praha - pólu růstu.  

 

ad 2) 

Komise se seznámila s počty narozených dětí s trvalým pobytem v Praze 9 po jednotlivých 

školních letech od škol. roku 2014/2015 Počty dětí byly poskytnuty z evidence obyvatel. Z této 

databáze není možné zjistit počty cizinců s pobytem v Praze 9. V našich školách je více než 10 

% žáků s cizí státní příslušností.  

Kapacity školství Prahy 9 by měly pokrýt potřebu pro zápisy do ZŠ i MŠ v roce 2017. MČ Praha 

9 stanovila dle požadavků nové legislativy spádové obvody mateřských škol, stejně jako 

převážná většina ostatních pražských městských částí tak, že spádový obvod pro každou námi 

zřizovanou MŠ je celé území Prahy 9. 

Mgr. Odehnal informoval o paradoxu, který vznikl v souvislosti se zavedením povinného 

předškolního vzdělávání a povinností absolvovat očkování před přijetím do MŠ. Zatímco dítě 

bez očkování ředitelka do školky obecně přijmout nesmí, u dětí předškolního věku, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, toto neplatí.  

ad 3) 

Mgr. Ing. Doležal poděkoval za odhad zvýšených nároků na školy v souvislosti s novými 

legislativními úpravami, zejména pak v souvislosti s „inkluzí“, o který žádal na minulém jednání 

komise. Mgr. Odehnal přislíbil zaslat dokument i ostatním členům komise, kteří o něj projevili 

zájem. 

Na dotaz pí. Haberlové, zda školky přijímají děti v případě volných kapacit ještě i např. v říjnu, 

odpověděl Ing. Davídek, že je v zájmu ředitelek MŠ naplnit maximálně kapacitu školy, a to 

nejpozději do 30.9., kdy se odevzdávají výkazy o počtu žáků MŠMT. Z těchto výkazů se pak 

odvíjí celoroční financování školek. Odpověď potvrdila i členka komise, paní ředitelka MŠ 

Veltruská Bc. Šibravová. 

Na dotaz RNDr. Kvačkové ohledně poskytnutí finančního příspěvku školám pro případy 

doplňování kvalifikace učitelů a s tím související potřebou zajištění suplování, které vyžaduje 

vyšší finanční náklady, odpověděl Ing. Davídek. Navýšení takových prostředků školám v rámci 

mandatorních výdajů není momentálně v možnostech rozpočtu školství Prahy 9.  
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Problémy spojené se změnami a navrhovanými změnami legislativy v oblasti školství 

Změny legislativy související s otázkou inkluze souvisí s potřebami snížení počtu žáků ve třídě, 

což v důsledku nutně znamená zvýšený počet potřebných kmenových tříd a učeben. Změna 

financování škol na základě počtu odučených hodin přispívá k možnosti snížení počtu dětí ve 

třídě, ale s tím opět souvisí potřeba vyššího počtu učeben.  

Obrovský problém s kapacitou tělocvičen, a to nejen pro ZŠ Novoborská, ale pro všechny 

základní školy, by potom znamenalo zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy. 

 

 

 

Mgr. Alena Fimanová              

předsedkyně komise 

 

 

 Zapsala: M. Femiaková 

 
 


