
Rada MČ Praha 9 

Školská komise 

2022 - 2026 

 

      

Zápis 

z jednání školské komise 

 
Termín: 14.3.2023 
Místo: budova radnice Prahy 9, Sokolovská 14, místnost č. 203 

Čas: 16:00-17:30 
Přítomni: JUDr. Renata Portlíková, Mgr. Marie Musálková, Ing. Tereza Štaubrová, Ing. Zdeněk 
Davídek, Lukáš Dančevský, Bc. et Bc. Vladimíra Mušálková, JUDr. Jana Nowaková Těmínová, Ing. 
Kornélia Gottmannová, Bc. Renáta Šibravová, Mgr. Jana Vargová 
Omluveni: Mgr. Kamila Viktorinová, MgA. Kamila Matějková, PhDr. David Pavlát,Ph.D., Ing. Tomáš 
Kubík 
 

Komise je usnášeníschopná. 
 

 
Program: 
 

1. Členové komise byli informováni o konkursu na místo ředitele/ředitelky ZŠ Špitálská: 
k pohovoru 8.3.2023 se dostavilo sedm z osmi přihlášených zájemců, jeden účastník 
z konkursu odstoupil. Radě MČ Praha 9 bude 21.3.2023 předložen návrh na jmenování 
nového ředitele/ředitelky, na kterém se členové komise jednoznačně shodli. Členové ŠK 

doporučili budoucího ředitele pozvat na jednání RMČ. 

2. Současná situace budoucí ZŠ a MŠ Elektra: 

- RMČ na jednání 21.2.2023 schválila vznik detašovaného pracoviště ZŠ Novoborská 
v budově budoucí školy Elektra v Sousedíkově ul. s účinností od 1.9.2023; faktické 
otevření je závislé na administrativních povinnostech, zejména na platném 
kolaudačním rozhodnutí včetně souhlasů ze strany hygienických orgánů a hasičů.  

- Podle průzkumu zájmu rodičů se předpokládá otevření šesti tříd 1. stupně + dvě 
přípravné třídy od září 2023. V praxi to znamená, že děti, které se budou hlásit do 1. 

třídy, musí v dubnu k zápisu do své spádové školy, v srpnu bude muset být proveden 

přestup všech do ZŠ Novoborská.   
- Členové komise obdrželi informaci o probíhajících pohovorech s potencionálními 

pedagogy a nepedagogickými pracovníky detašovaného pracoviště. 
 

3. Členové komise diskutovali o projektu neziskové organizace Post Bellum včetně poděkování 
za finanční pomoc MČ Praha 9 v roce 2022. 

 
4. Různé: 

- Do následujícího jednání ŠK pí Gottmannová zjistí možnost návštěvy školy v Psárech 
- Do následujícího jednání ŠK zařadit informace o situaci v části Hrdlořezy 
- Termín následujícího jednání ŠK: úterý 9.5.2023 od 17 hodin v zasedací místnosti  

č. 205 
 

 
 

Zapsala: Mgr. Jana Vargová 
 
 

 

JUDr. Renata Portlíková 
předsedkyně          
 


