
Rada MČ Praha 9 

Školská komise 

2022 - 2026 

 

      

Zápis 

z jednání školské komise 

 
Termín: 14.2.2023 
Místo: budova připravované ZŠ a MŠ Elektra, budova radnice Prahy 9, Sokolovská 14, místnost č. 

205 
Čas: 15:00-18:50 
Přítomni: JUDr. Renata Portlíková, Mgr. Marie Musálková, Ing. Tereza Štaubrová, Ing. Zdeněk 
Davídek, Lukáš Dančevský, Bc. et Bc. Vladimíra Mušálková, MgA. Kamila Matějková, Ing. Tomáš 
Kubík, PhDr. David Pavlát,Ph.D.,JUDr. Jana Nowaková Těmínová, Mgr. Jana Vargová 
Omluveny: Ing. Kornélia Gottmannová, Bc. Renáta Šibravová, Mgr. Kamila Viktorinová 
Host: architekt p. Mík 

 
Komise je usnášeníschopná. 

 
 
Program: 

1. Členové komise se sešli ve Vysočanech v ul. Sousedíkově, kde se dokončuje stavba 

budovy ZŠ a MŠ Elektra. Seznámili se s postupem prací, interiérem a předpokládaným 
termínem kolaudace stanoveným na konec června 2023. 

2. Po příchodu do budovy radnice předsedkyně komise R. Portlíková všechny přivítala a po 
kontrole prezenční listiny konstatovala, že komise je usnášeníschopná. 

3. Členové komise dostali informaci o probíhajícím konkursu na místo ředitele/ředitelky 
ZŠ Špitálská: v pondělí 13.2.2023 byly otevřeny obálky osmi zájemců, byly 
zkontrolovány požadované dokumenty a potvrzen termín konání konkursu – 8.3.2023. 

4. Projekt stavby s pracovním názvem Elektra II: architektovi byly zaslány doplňující 
informace  - čísla pozemků atd. a bylo dohodnuto projednávání dalších postupů odložit. 

5. ZŠ a MŠ Elektra: členům komise byly předloženy varianty otevření školy. 
Členové komise byli upozorněni na standardní administrativní postupy a legislativní 
podmínky, které neumožní otevřít školu jako novou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ 
Elektra od 1.9.2023.  

Varianty otevření: 

a) Dle projektu od 1.9.2024 
b) Vyjít vstříc vzrůstající poptávce v dané oblasti a formou detašovaného pracoviště od 

1.9.2023 a otevřít několik tříd 1. stupně. 
Členové komise se shodli, že vhodnější varianta je vytvoření detašovaného pracoviště 
některé ze základních škol Prahy 9. Výběr školy je v jednání. Termín otevření 
detašovaného pracoviště by byl 4.9.2023, tedy v den zahájení nového školního roku.  

Členové komise zmínili možnost pronajmout prostory, které v následujícím školním 
roce nebudou obsazeny žáky připravované ZŠ a MŠ. K nabídce podnájmu pro Anglické 
gymnázium vyslovili souhlasné stanovisko. 

6. Architekt p. Mík představil architektonický návrh dostavby MŠ Kovářská pro rozšíření 
kapacity. Členové komise o návrhu diskutovali, vyjadřovali se k vizuálnímu řešení, 
zazněl návrh představit studii komisi rozvoje území i doporučení prohlédnout si místo 
v reálném prostředí. 

7. Různé: zaznělo upozornění na nejasnou formulaci informací pro elektronický zápis do 
mateřských škol. Bylo dohodnuto, že uvedená část bude rozšířena o doplňující 
vysvětlení. 

 

 
 

Zapsala: Mgr. Jana Vargová 

 
 
 
JUDr. Renata Portlíková 
předsedkyně          
 


