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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice  

 
Datum konání:  11. 1. 2021, 17:00 – 20:00h, Schoellerův sál, Čakovický zámek 
Přítomni:  Petra Kýhosová, Lenka Hladíková, Iva Nosková, Martin Střelec, Michael 

Lekovski, Jiří Burgstaller 
Zástupce Rady MČ:  Jiří Vintiška 
Omluveni:   Vojtěch Petráček, Jaroslav Šimáček, Michal Motyčka 
 
 
 

1. Aktuální informace o opatřeních školských zařízení spojené s pandemickou krizí 
COVID-19, zabezpečení SW a HW on-line výuky, ochranné pomůcky 

 
Iva Nosková a Martin Střelec představili aktuální stav reprezentovaných škol, 
Gymnázia Čakovice a ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Představili stav on-line výuky a 
prezenční výuky pro 1. a 2. třídy ZŠ. Iva Nosková upřesnila plány pro motivaci jak 
studentů, tak pedagogického sboru, možnosti zadávání dlouhodobých úkolů apod. 
Martin Střelec informoval o HW podpoře žáků pro on-line výuku, tak podpoře 
pedagogického sboru k MS Teams. Členové komise diskutovali zapojení žáků do on-
line výuky a jejich úroveň znalostí po zahájení prezenční výuky, tak případné úpravy 
ŠVP pro eliminaci případných rozdílů mezi jednotlivými žáky. Členové komise kladně 
hodnotili úroveň on-line výuky při II. vlně COVID-19, tak zachování chodu jídelny ZŠ 
pro žáky na distančním studiu.  
 

2. Centrum environmentálního vzdělávání Miškovice 
 

Michael Lekovski informoval o stavu přípravy projektu centra environmentálního 
vzdělávání Miškovice, Jiří Vintiška členy komise informoval o změnách majitelů 
pozemku přiléhajících na pozemky vytipované pro centrum. S ohledem na 
využitelnost pozemků MČ je nutné neprodleně Radě MČ připravit podklady pro 
rozhodnutí realizace centra v Miškovicích. Jiří Vintiška a Michael Lekovski připraví 
základní argumentaci, kterou poskytnou členům komise k připomínkám.  
 

3. Možnosti výuky dětí mimo školu  
 

Jiří Burgstaller navrhl přípravu procházkových okruhů pro pedagogy a jejich třídy 
s cílem umožnit dostat žáky mimo školu. Okruhy budou připraveny s ohledem na věk 
dětí a časové možnosti vyučovacích hodin. Doporučené trasy budou respektovat 
bezpečnost, náročnost cest a zajímavosti v okolí Čakovic, Miškovic a Třeboradic. 
Cílem tras je i max. využívání nově vybudovaných cest a prvků, seznámení žáků 
s historií obce a přilehlého okolí. Koncept okruhů bude navržen do příštího setkání 
komise.  Na zvážení je zapojení kronikáře, osazení konkrétních míst QR kódy apod.  



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE 
Nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ RADY MČ PRAHA – ČAKOVICE 
Tel: +420 774 117 709, e-mail: jiri.burgstaller@gmail.com 

 

 
4. Bezpečné přechody 

 
Jiří Vintiška informoval o současném stavu projektu Bezpečné přechody. Omezení 
spojené s COVID-19 neumožňuje proškolení pověřených osob ze strany policie – 
pozastavení školení. MČ disponuje dvěma zájemci. Po uvolnění opatření je snahou o 
pokračování projektu.  

 
5. Rozšíření kapacity ZŠ 
 

Současná kapacita prostor ZŠ umožňuje bezpečně zajistit školní rok 2021/2022. Při 
současném demografickém vývoji je však nezbytné pro školní rok 2022/2023 rozšířit 
kapacitu školy, nejen pro žáky, ale také pro pedagogický sbor. Zahájení výstavby I. 
etapy je plánováno na druhou polovinu roku 2021. I. etapa bude realizována na dvoře 
ZŠ.  

 
6. Ostatní 

 
Členové komise zašlou případné připomínku k Web MČ 
https://www.cakovice.cz/Skolstvi-1 
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