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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice  
 
Datum konání: 21. 5. 2020, 17:00 – 20:00 
Přítomni: Petra Kýhosová, Lenka Hladíková, Iva Nosková Martin Střelec, Michael         

Lekovski, Jiří Burgstaller, Michal Motyčka 
Zástupce Rady MČ: Jiří Vintiška 
Omluveni: Vojtěch Petráček, Jaroslav Šimáček 
 
Zapsal: Jiří Burgstaller 
 
Plánované jednání komise pro školství 12. 3. 2020 bylo zrušeno s ohledem na opatření 
způsobená COVID-19 a přesunuta na náhradní termín 21. 5. 2020. Uvedený termín byl 
vybrán s ohledem na seznámení a kontrolu opatření, které přijala školská zařízení.  
 
1. Personální změny v komisi 
 

Jiří Burgstaller informoval členy komise o rozšíření komise o Ing. Michala Motyčku, 
Ph.D., s účinností od 16. 12. 2019 dle usnesení MČ 670/2019 a Mgr. Ivu Noskovou, 
s účinností od 16. 3. 2020 dle usnesení MČ 123/2020. 
 

2. Aktuální informace o opatřeních školských zařízení spojené s pandemickou krizí 
způsobené šířením COVID-19 
 

● Jiří Vintiška a Martin Střelec informovali členy komise o opatřeních spojených 
s otevřením a provozem školek a školy v MČ. Zejména se jednalo o hygienických 
opatřeních, způsobu příchodu, stravování, informování rodičů a poskytování zpětné 
vazby na individuální dotazy na učitele a vedení školek a školy. V rámci základní 
školy dojde k otevření 36 skupin včetně přípravné třídy s max. kapacitou do 15 žáků 
1. stupně. Celkově se k obnovenému provozu školy přihlásilo 56% žáků navštěvující 
1. stupeň, což představuje cca 460 dětí. Děti budou přicházet do školy mez 7:45 – 
8:20, v určených časech a vchodech je převezme určené pedagog. Stravování ve 
školní jídelně i výdejně bude obnoveno, v jídelně v max. počtu 4 skupin, ve výdejně 
v max. počtu 2 skupin. Mgr. Nosková informovala o přípravě opatření pro vykonání 
maturitních zkoušek a přijímacího řízení. Členové komise konstatovali, že všechna 
školská zařízení přijala max. možné opatření spojená s min. rizik spojená 
s přenosem a šířením COVID-19. Martin Střelec nad rámec výše uvedených 
informací uvedl, že zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhl v rámci 
stanovených možností s očekáváním otevření 8 prvních tříd.  
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3. Dotazník k distančnímu studiu  
 

● Petra Kýhosová navrhla elektronickou formu dotazníku orientovanou jak na rodiče, 
tak i učitelé, pro vyhodnocení distančního studia během uzavřené ZŠ. Členové 
komise diskutovali nad cílem, účelem a schopností vyhodnocení otázek dotazníku. 
Členové  
komise se neshodli, zda tato forma sběru informací je vhodná. Proto Petra Kýhosová 
navrhne v nejbližší době Martinovi Střelcovi konkrétní otázky, který vyhodnotí, zda 
takto formulované otázky bude pokládat formou elektronického dotazníku rodičům a 
učitelům. Navržené otázky budou přílohou zápisu. Martin Střelec bude informovat, 
zda dotazník bude rozeslán a pokud ano, zašle jeho finální podobu.  

 
4. Aquaponic Education Lab 
 

● Martin Střelec členy komise informoval o funkčnosti aquponické laboratoře a 
návrhu jejího zapojení do výuky již během školního roku 2020/2021. Zároveň byla 
zmíněna publicita spojená s otevřením laboratoře, další technické doplnění či 
technologický rozvoj laboratoře a personální odborné obsazení. Dne 12. 3. dostali 
členové možnost osobního seznámení s laboratoří. Komise považuje tento projekt za 
úspěšně dokončený. 

 
5. Centrum environmentálního vzdělávání Miškovice 
 

● Michael Lekovski informoval o finalizaci dokumentace vize centra environmentálního 
vzdělávání Miškovice jako doplňku edukačních a sociálních struktur v oblasti fauny a 
flory. V současné době bude finální dokumentace projednána pracovní skupinou a 
předložena Jiřímu Vintiškovi. Finální dokumentace k tomuto projektu bude součástí 
zápisu. Výzva č. 7/2019 nebyla využita pro financování, projekt bude zařazen do 
budoucích investičních akcí MČ. Realizace první etapy projektu je plánovaná ještě na 
letošní rok. 

 
6. Active Practical Engaging (APE) 
 

● Martin Střelec informoval o zájmu rodičů o nový projekt ZŠ ve formě alternativní 
výuky od školního roku 2021/2022 pro 1. třídy. V současné době dochází na 
pohovory s rodiči, kteří projevili prvotní zájem o tuto formu vzdělávání. Poptávka je 
vyšší než původně uvažovaná kapacita, zvažuje se nepatrné navýšení kapacit dvou 
prvních tříd. Personální pokrytí učiteli je zajištěno. Jiří Vintiška skrze projevený 
zájem v úrovni ZŠ zvažuje rozšíření i na MŠ rozšířením současných kapacit.  

 
7.  Bezpečné přechody 
 

● Jiří Vintiška informoval o schválení finančních prostředků na projekt bezpečné 
přechody pro rok 2020. Příprava byla zpožděna z důvodu omezení spojených s 
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COVID-19. V rámci projektu se počítá s obsazením 4 přechodů pověřenými osobami - 
dopravními asistenty. Michael Lekovski v rámci projednávání bodu předložil návrh na 
prioritní zařazení přechodu u MŠ Třeboradice do pilotního provozu z důvodu 
nevyhovující bezpečnostní situace v této lokalitě. Členové komise a pan starosta 
tento návrh přijali. V případě úspěšného spuštění projektu, se v rámci pilotního 
provozu počítá s přechody u zámku, u MŠ v Třeboradicích a dvou přechodech u ZŠ, 
na ulici Cukrovarská a Vážská. Pokud dojde k nalezení vhodných osob a jejich 
proškolení, projekt bude pilotně spuštěn ještě ve školním roce 2019/2020. 
Očekávané spuštění jak však plánováno pro školní rok 2020/2021.  

 
8. Projekt spolupráce s Českou federací tradičního karate Fudokan Shotokan 
 

● Martin Střelec informoval o rozšíření úpolových sportů na ZŠ, resp. nabídce Hany 
Soebajové k výuce karate na prvním stupni, 1x týdně každý čtvrtek nebo pátek 
v rozsahu 2 – 3 hodin. Návrh spolupráce přílohou zápisu.  

 
9. Spolupráce ZŠ a ČVUT; informace o přípravě spolupráce na 2020/2021 
 

● Martin Střelec informoval o aktivitách, které proběhly ve školním roce 2019/2020 
zejména v úrovni exkurzí. V rámci vzájemné smlouvy s ČVUT navrhne ZŠ nové aktivity 
pro nový školní rok. Jedním z témat může být vývoj nových ochranných pomůcek pro 
učitele usnadňující výuku.  

 
10. Šablony do MŠ a ZŠ; informace o možnostech čerpání dotačních finančních prostředků 
z OP PPR (výzva č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II) 
 

● Jiří Burgstaller informoval o možnostech čerpání finančních prostředků z výzvy č. 54 
Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II financovaného z OP 
PPR. Martin Střelec zváží využití šablon pro ZŠ, Jiří Vintiška bude informovat 
ředitelky MŠ. Jiří Burgstaller poskytl vzorové finanční kalkulace pro představu 
finančního posílení rozpočtů školských zařízení a nabídl kontakt pro aktivní 
zpracování, případně administraci, projektové žádosti. Výzva č. 54 je součástí zápisu.  

 
11. Pronájmy sportovišť ZŠ; informace o přístupu do tělocvičen 
 

● Neprojednáváno z důvodu časových kapacit 
 
 
12. Projekt rozšíření kapacit ZŠ; informace o přípravě 1. etapy 
 

● Martin Střelec a Jiří Vintiška informovali o stavu přípravy rozšíření kapacit ZŠ, resp. 
připomínkování studie a přípravy první etapy, která má za cíl rozšířit počty tříd. Za 
hraniční termín byl stanoven školní rok 2022/2023, kdy při současném 
demografickém vývoji bude nedostatek tříd. MČ zváží zadání nové demografické 
studie. Současná dokumentace k rozšíření kapacit bude součástí zápisu.  
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13. Zasedání komise 
 

● Další zasedání komise se uskuteční 10. září.  
 
 

 


