Pracovní skupina ZŠ a MŠ Na Beránku – 1. jednání
termín konání: 28/6 2019
přítomni:

Jan Adamec, starosta MČ
Petr Prchal, radní pro školství MČ
Jiří Růžička, předseda komise pro rozvoj vzdělávání
Jiří Soukup, ředitel ZŠ a MŠ Na Beránku
Miroslava Veselíková, zást. ředitele ZŠ a MŠ Na Beránku
Mirka Kellovská, ved. učitelka ŠVP Montessori
Kateřina Žežulková, ved. učitelka ŠVP Začít spolu
Jana Neumajerová, zástupce rodičů Montessori
pí Vaňková, v zastoupení Tomáše Drbohlava, zástupce rodičů Montessori
Lubomír Maršík, zástupce rodičů Začít spolu
Bc. Jan Jirsa, zástupce rodičů Začít spolu

Program:
1. Cíl a postavení pracovní skupiny
2. Aktuální situace
3. Možnosti dostavby
Zápis:
P. Prchal
1. Seznámil přítomné s důvodem vytvoření této pracovní skupiny. Jedná se zejména o návrhy řešení
kapacitní situace obou školních vzdělávacích programů, a to nejen aktuální, ale zejména
výhledové tak, aby bylo možné navrhnout radě MČ další postup.
2. Skupina není ani rozhodujícím, ani poradním orgánem statutárních zástupců školy nebo MČ, ale
její názor bude – pokud to bude možné - akceptován i těmito orgány.
3. Při rozhodování a navrhování je nutné brát na zřetel, že zodpovědnost za chod školy nese ředitel
a za případné financování stavebních aktivit zase městská část (rada, zastupitelstvo). Ti musí
zvážit své možnosti a podle nich budou reagovat na případné návrhy a doporučení.
4. Informoval, že v souvislosti s výstavbou nových prostor pro ŠVP Montessori byla podniknuta již
řada kroků. Jelikož se ukázalo, že ne všichni přítomní znají situaci, přislíbil P. Prchal, že příště
skupině představí projekty, které jsou rozpracovány. Současně upozornil, že jakékoli investice
budou muset být podpořeny ze zdrojů hl. města Praha, protože MČ nemá v takovém rozsahu
volné disponibilní prostředky. Zároveň uvedl, že podnikne první přípravné kroky k eventuální
samostatné právní subjektivitě ŠVP Montessori.
5. Byla stanovena témata, kterými by se měla pracovní skupina zaobírat:
a) krátkodobá řešení (prostory v rámci školy)
b) střednědobá (dostavba tříd ap.)
c) dlouhodobá (samostatná budova, právní subjektivita)
d) problematika MŠ Montessori
e) spádová turistika
6. Skupina souhlasila s tím, že zápis bude po schválení uveřejněn na stránkách školy.
7. Bylo dohodnuto, že na příští setkání bude pozvána pí ředitelka Posltová z MŠ Montessori, aby
vysvětlila právní rámec přijímacího řízení.
J. Soukup
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1. Informoval, že na škole je cca 850 žáků a přestože před 4 - 5 léty došlo k rozšíření prostor pro ŠVP
Montessori, které znamenalo snížení počtu odborných učeben, stále je nespokojenost na obou
stranách. V současnosti se projednává několik variant možného řešení a během prázdnin by se
mělo rozhodnout, co bude aktuálně pro oba ŠVP přijatelné. Jedná se také o to, aby nebyly oba
programy rozmístěny na různých nesousedících místech v budově.
2. Střednědobé řešení by mohla představovat dostavba čtyř učeben, např. kontejnerového typu.
Škola byla vyprojektována s 32 třídami a dnes je jich více. „Volné“ jsou už jen prostory nevhodné
jako kmenová učebna.
p. Jirsa
1. Dotazoval se, zda bude při rozšíření stačit kapacita jídelny. Reagoval p. ředitel ZŠ: dojde ke snížení
komfortu strávníků, ale je to řešitelné.
2. Upozornil, že kontejnerové třídy jsou trvalou, dále nepřemístitelnou stavbou a finančně
představují obdobnou investici jako klasická stavba. Ani v termínech výstavby a povolovacího
procesu není rozdíl. Požadavky školního provozu navyšují cenu kontejnerů, takže nedochází
k výrazné úspoře.
P. Prchal
1. Je nutné počítat s tím, že od okamžiku, kdy by MČ získal peníze na podobnou stavbu, bude vše
trvat ještě dva, tři roky.
2. Rodiče nemohou dělat úpravy svépomocí, protože ředitel má zodpovědnost za úrazy atd.
M. Kellovská
Dotázala se, zda by to šlo řešit přístavbu střešní nástavbou.
p. Jirsa
Je to otázka statiky a únikových schodišť, teoreticky to možné je.
K. Žežulková
Bylo by potřeba udělat vše pro to, aby nedošlo k nepřiměřenému nárůstu počtu žáků v jednotlivých
třídách. Významně by pomohlo, kdyby se podařilo zabránit spádové turistice.
L. Maršík
Upozornil na souvislost s nárůstem ranní dopravy u školy.
P. Prchal
Demografická studie předpokládá v příštích letech výrazný nárůst počtu žáků.
J. Adamec
Konstatoval, že kontejnerová dostavba v ZŠ a MŠ Angel byla realizována za jeden rok a čtyři měsíce,
ale s přípravou to byly celkem dva roky.
Závěrem:
1. Další schůzka bude svolána v září
2. Zápis bude po schválení zveřejněn na webových stránkách škol

zapsal P. Prchal, J. Adamec
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