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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice 
 
Datum konání: 29.11. 2021 
Přítomni: Denis Gaidoš, Iva Nosková, Martin Střelec, Michael Lekovski 
Zástupce Rady MĆ: Jiří Vintiška 
Omluveni: Vojtěch Petráček, Jaroslav Šimáček, Michal Motyčka, Petra 

Kýhosová, Lenka Hladíková 
  
  

 1. Usnášeníschopnost komise 
Z důvodu vysoké absence členů komise je toto zasedání pouze informativní. 
Zapisovatelem byl určen Denis Gaidoš, ověřovatelem Michael Lekovski 

 
2. Aktuální informace o opatřeních školských zařízení spojené s pandemickou krizí 

COVID-19  
Iva Nosková a Martin Střelec seznámili přítomné s aktuálním stavem reprezentovaných 
škol, Gymnázia Čakovice a ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Podmínky pro plnění nařízení vlády 
jsou v tuto chvíli zajištěny a situace je stabilizovaná. 

 
3. Centrum environmentálního vzdělávání Miškovice 

Pan starosta Jiří Vintiška členy komise informoval o změnách majitelů pozemku 
přiléhajících na pozemky vytipované pro centrum. V důsledku změn vlastnických práv 
k daným pozemkům dochází i ke změnám základních atributů projektu, které vyžadují 
jeho celkové přepracování. Jiří Vintiška a Martin Střelec prodiskutují nová kritéria  
a následně tyto předloží komisi k případnému dalšímu zpracování.  

 
4. Bezpečné přechody 

Nadále trvá nemožnost proškolení pověřených osob ze strany policie z důvodu 
omezení plynoucích z přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19. MČ eviduje 
jednoho zájemce a hledá další. Ze strany MČ je zájem pokračovat v projektu  
a prostředky na jeho realizaci jsou zajištěny. Vzhledem k vývoji ekonomické situace, 
v rámci další práce na projektu, budou Jiří Vintiška a Martin Střelec diskutovat možnost 
navýšení finanční odměny pověřených osob. 

 
5. Partnerství ZŠ Dr. Edvarda Beneše a GDACZ 

V rámci podpory výuky Nové informatiky a širšího kontextu povolání budoucnosti  
na ZŠ, představil Michael Lekovski členům komise vizi partnerství s Asociací českého 
video-herního průmyslu (https://gda.cz/cs/home-page/ ) v oblasti vzdělávání  

https://gda.cz/cs/home-page/
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a profesního rozvoje v další návaznost na GameHighend – zapojení se  
do meziinstitucionální spolupráce v oblasti vytvoření otevřených materiálů (OER)  
a doporučení pro rozvoj znalostí v oboru. Přítomní členové komise a pan starosta tuto 
vizi sdílí a podpořili její projektovou realizaci. Michael Lekovski bude členy komise  
o dalším vývoji informovat. 

 
6. Rozšíření kapacity ZŠ Dr. Edvarda Beneše 

Pan starosta Jiří Vintiška informoval přítomné členy komise o úspěšném získání 
prostředků na vybudování první, z celkem 4 plánovaných budov základní. Stavební 
povolení je již vydáno a je vybrán i zhotovitel. Stavba je i přes aktuální situaci plánovaná 
tak, aby se stihlo její otevření k začátku nového školního roku. Rozšíření školy souvisí 
s požadavky na kapacity plynoucí z demografického vývoje obce. 
 

7. Nové workoutové hřiště  
Martin Střelec informoval přítomné členy komise o dokončení nového workoutového 
hřiště, fitness prvky a představuje rozšíření nabídky neorganizované volnočasové 
aktivity mládeže. 
 

8. Demografický vývoj obce  
MČ ve spolupráci s okolními obcemi zadala vypracování demografické studie. 
V návaznosti na tuto problematiku byla diskutována otázka zajištění lidských zdrojů a 
pedagogických pracovníků pro vzdělávací instituce v obci. Martin Střelec informoval, 
že situace je na trhu práce je velmi obtížná, zvláště na 1. stupni ZŠ. S panem starostou 
Jiřím Vintiškou přiblížili aktuální formy podpory školy, včetně toho, že již v minulosti 
MČ řešila možné náborové benefity a tato možnost by se mohla znova otevřít. Přítomní 
členové komise uvítají případné vytvoření funkčního systému podpory, jehož konkrétní 
podobu prodiskutují Jiří Vintiška a Martin Střelec. 
 

9. MŠ a ZŠ Dr. Edvarda Beneše  
Nová budova MŠ (Cukrovarská 115/8, přízemí) má kapacitu 24 míst a od září slouží 
svému účelu. Připravuje se projekt dvora nové školky a projekt pro rekonstrukci 
druhého podlaží budovy. 
 
 
V Praze, 29.11.2021 
Zapsal: Denis Gaidoš 
Ověřil: Michael Lekovski 
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