Pracovní skupina ZŠ a MŠ Na Beránku – 6. jednání
Termín konání: 25.5.2020
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, zást. ředitele, ved. učitelka ŠVP Montessori
Kateřina Žežulková, ved. učitelka ŠVP Cesta
Jana Neumajerová, zástupce rodičů Montessori
Tomáš Drbohlav, zástupce rodičů Montessori
Lubomír Maršík, zástupce rodičů Cesta
Jan Jirsa, zástupce rodičů Cesta
Zapsal: Jan Adamec

Navržený program
1. Prostorové dispozice jednotlivých programů do budoucna
2. Stav projektu přístavby
3. Různé

Zápis jednání
Nové rozdělení učeben školy mezi programy
● J.Soukup informoval o proběhlých setkáních v úzkém kruhu
● Letos bylo přijato 41 žáků do Monte, 71 do Cesty, minulý rok 38 vs 56
● Do právní subjektivity bude Monte využívat jen část 3NP, od roku 2023/2024 bude
program Montessori potřebovat skokově o 3 třídy více, rozšíří se dále o 3 učebny v
tomto patře s tím, že se snad v tomto roce podaří postavit novou 4-třídní přístavbu. Jiné
řešení si pan ředitel neumí představit, je to kompromis, ústupky byly na obou stranách
○ S ohledem na to, aby odpovídaly počty učeben, které jsou nezbytně nutné
○ S ohledem na to, aby byly učebny jednotlivých programů co nejvíce u sebe
● J.Soukup: nelze pro právní subjektivitu oddělit oba subjekty ohledně vytápění (obdobně
vodu, elektřinu), 4 topné okruhy jsou navrženy vertikálně napříč školou
○ Část prostorů bude v každém případě společná (šatny, tělocvičny, jídelna)
○ P.Prchal: MČ má špatné zkušenosti s přepočítáváním nákladů na energie mezi
dva subjekty ze ZŠ Rakovského
○ J.Jirsa: je základ shodnout se na rozdělení tříd, vyúčtování
○ Poměr plateb na energiích by měl být podle metrů čtverečních subjektů, nikoli
podle počtu žáků, který se v čase mění

○

●

●

●

Po vytvoření právní subjektivity budou mít oba subjekty vlastní rozpočty,
investiční, rezervní a jiné fondy, atd.
J.Jirsa: bude třeba vyřešit opravy společných prostor, odpisy z nemovitého majetku.
Který subjekt bude platit?
○ J.Soukup: řešení: jedna škola by mohla mít ve správě vše, bude mít na starosti
celou správu budovy, jakákoli oprava půjde za ní. Druhá škola by byla jen v
pronájmu „zdarma“, ta druhá bude mít nižší příspěvek od zřizovatele, investiční
fondy, atd.
○ J.Neumajerová: druhý subjekt, který je v nájmu, nemůže žádat o dotace na
investice do „svých“ prostor
○ J.Soukup: ředitel celé školy by žádost o dotace podal za tu druhou školu
J.Soukup: aplikace nového rozdělení školy
○ Od příštího školního roku by Monte prozatím využilo ty své současné prostory
○ Celé stěhování by předcházelo školnímu roku 2021/22 (od právní subjektivity,
uskutečnilo by se o prázdninách 2021)
P.Prchal: subjektivita by mohla být až za dva roky, pokud by se postupovalo s
normálním harmonogramem, kdy je termín pro podání žádosti o rozdělení září
předchozího roku.
○ T.Drbohlav: po září 2020 je druhý termín k podání žádosti leden 2021,
zastupitelstvo MČ by mělo rozhodnout MČ na zasedání v září, žádost by se
podala v lednu, pak by se dalo stihnout schválení na ministerstvu ještě v průběhu
školního roku 2020/21 a oddělení od roku 2021/22
○ J.Soukup: rozpočty škol jsou na ministerstvu/magistrátu finalizovány v březnu –
bude ministerstvo/magistrát ochoten měnit rozpočet pro druhý subjekt na 4
měsíce roku 2021 (z rozpočtové rezervy)?
○ M.Kellovská: je příklad školy, která se dělila, sežene kontakt a poskytne jej
P.Prchalovi. P.Prchal udělá další průzkum a navrhne ve spolupráci s panem
ředitelem (a právníky) řešení.

Přístavba
● P.Prchal: byla zpracována nová demografická studie jako podklad pro výstavby škol na
Praze 12
● P.Prchal: přístavba s největší pravděpodobností nemůže mít kmenové učebny na
severní straně kvůli oslunění (lze tam udělat jen odborné) – nutno prověřit. Statik
prověřuje únosnost střechy s možností nástavby na střeše, výsledek bude v nejbližší
době.
Termín příští schůzky určí P.Prchal dle situace se ziskem nových informací ohledně smluvního
řešení právní subjektivity v rámci jedné budovy

