Pracovní skupina ZŠ a MŠ Na Beránku – 2. jednání
termín konání: 7/10 2019
přítomni:

Jan Adamec, starosta MČ
Petr Prchal, radní pro školství MČ
Jiří G. 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
Jan Jirsa, zástupce rodičů Začít spolu

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastoupení v pracovní skupině
Aktuální situace
Právní subjektivita
Rozpracované projekty
Různé

Zápis:
1. M. Veselíková požádala o doplnění pracovní skupiny o předsedkyni školské komise Zlatu
Rybářovou z důvodů rovnoměrného zastoupení obou stran, protože dítě pana Jiří G. Růžičky
chodí do programu Montessori. P. Prchal přislíbil, že paní Rybářovou osloví a požádá o účast.
Pan Růžička navrhl vypustit z projednávání problematiku spádovosti, protože faktické řešení není
v kompetenci této skupiny. P. Prchal nesouhlasil, protože spádová turistika je hlavním
problémem, který se týká kapacity ŠVP Montessori.
2. J. Soukup informoval skupinu, že za cenu omezení děleného vyučování a navýšení počtů žáku ve
třídě na 28 bylo dosaženo rozšíření prostor pro ŠVP Montessori o dvě učebny. Podobný početní
stav je ve třídách 1. stupně obou směrů. Z většiny odborných učeben jsou dnes již kmenové třídy.
Je obtížné vytvářet odborná hnízda (např. robotika), protože nejsou prostory.
Problematická je tělesná výchova, protože škola má jen dvě tělocvičny (cca 60 míst), takže musí
cvičit dvě třídy najednou. S kapacitou školní kuchyně a jídelny není zásadní problém, protože
potenciální kapacita je 890 strávníků (doba výdeje kolem 10 s na osobu).
Problematická je absence odborných učeben a ubývání komfortu na vyučování. Pedagogové se
jich vzdali, aby zůstaly zachovány prostory pro školní družinu. Z pochopitelných důvodů nechtějí,
aby se rušily i tyto družiny.
Na dotaz p. Jirsy vysvětlil p. ředitel, že odchody na víceletá gymnázia nejsou tak rozsáhlé, aby
měly vliv na kapacitní situaci.
Pí Žežulková konstatovala, že se všichni shodnou na tom, že škola je pro oba ŠVP kapacitně
nedostačující. Bylo by dobré apelovat na sponzory a všechny zainteresované, aby se podařilo
získat dostatek prostředků na dostavbu/výstavbu.
3. P. Prchal informoval o jednáních s MHMP, která se týkala získání právní subjektivity pro
Montessori. J. Soukup i M. Kellovská s touto cestou souhlasí, pan ředitel upozornil, že na zřízení
nové školy bude třeba více času, rok nestačí. Paní Kellovská zdůraznila, že právní subjektivita
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umožní Montessori jednat i s dalšími školami, kde by šlo případně umístit třídy. P. Prchal požádal
paní Kellovskou o přípravu podkladů, s nimiž by mohl dále jednat na MŠMT, v radě MČ a ZMČ
(záměr zřízení školy a další kroky musí schválit m. j. rada i zastupitelstvo MČ a také MŠMT).
4. P. Prchal prezentoval přítomným rozpracované projekty, jednak architektonickou studii na
několikapatrovou dostavbu na pozemku ZŠ Na Beránku, jednak průzkum realizace k výstavbě
nového objektu při ulici Čs. Exilu. Vzhledem k tomu, že ani k jedné variantě není v MČ dostatek
finančních prostředků, bude nutné, vybrat jednu z variant, kterou by měla schválit rada jako
záměr a následně se snažila získat prostředky z rozpočtu HMP a případných dotačních titulů.
Na příštím jednání by bylo potřeba, aby pracovní skupina rozhodla, kterou variantu preferuje.
Co se týká malé dostavby čtyř tříd, kdy bylo ZHMP požádáno o prostředky, nemá MČ zatím
zprávu, zda tento požadavek prošel projednáváním.
5. Různé:
a. J. Adamec sdělil, že nasdílí na úložiště radnice materiály ke studiím výstavby a dostavby
školy Montessori.
b. J. Růžička navrhl vybudovat novou MŠ a ZŠ v Cholupicích, protože by to ulehčilo dojíždění
žáků. P. Prchal souhlasil, ale upozornil, že v Cholupicích nejsou žádné pozemky a MČ
nemá prostředky. S tímto řešením (resp. MŠ) se počítalo při případném získání bývalého
kulturního domu, ale to je zatím v nedohlednu a MČ nemá na průběh jednání vliv.
6. Další jednání bude 11/11 v 18.20 v ZŠ Na Beránku a přizvána bude ředitelka MŠ Montessori
Jaroslava Posltová.

zapsal P. Prchal
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Pracovní skupina ZŠ a MŠ Na Beránku – 3. jednání – 11/11 2019
Návrh programu
1. Informace o MŠ Montessori a spádovosti MŠ (J. Posltová)
1. Informace o ÚR dostavby a rozhodnutí o výběru projektu (P. Prchal)
2. Naplněním kapacity školy na 980 dětí a využití družin (M. Kellovská)
3. Představení návrhů prostorového přeuspořádání ve škole, které povede k možnosti oddělení
obou programů (M. Kellovská)
4. Diskuze o počtu přijatých dětí do 1. ročníku na šk. r. 2020-21 - opět 105 do obou programů?
Jak budou místa rozdělena? Diskuze o zápise, jeho průběhu a zveřejnění kritérií pro
jednotlivé programy (M. Kellovská)

Vzhledem k tomu, že k bodu 4 nejsou dosud relevantní informace, předpokládám, že téma pouze
otevřeme a diskuzi přeložíme na jiný termín.
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