
Zápis č. 1 z mimořádného jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

Rady městské části Praha 21, konané dne 3.9. 2012 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:15 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka,  

Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Miluše Benátská, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková 

 

Omluveni:, Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Soňa Štroufová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: Bc. Ivana Huttová 

 

 

Program jednání: 

 

1. Navýšení kapacity v MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

2. Navýšení kapacity v MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

 

1. Navýšení kapacity v MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Na základě požadavku OŠKMA21 zadal OMI vypracování Studie proveditelnosti z důvodu 

zhodnocení nákladů při rekonstrukci stávajícího bytu na třídu pro předškolní děti ve věku 3 – 

6 let. Po konzultaci s hygienou a hasiči byla studie zpracována a z ní vyplývá, že prostor by 

bylo možno využít při určitých stavebních úpravách pro 11,8 dětí. Náklady na stavební 

úpravy jsou zvýšené z důvodu nutnosti vybudování střešního okna, protože místnost nemá 

dostatečné denní osvětlení a není tak v souladu s hygienickými předpisy. Celkové náklady na 

stavební úpravy tak činí 690 000 Kč, v průměru na jedno dítě 57 500 Kč. Dle sdělení 

ředitelky mateřské školy je odhad nákladů na vybavení plnohodnotné třídy mateřské škole ve 

výši 130 000 Kč. Provozní příspěvek by městská část navýšila cca o 150 000 Kč ročně. 

Pokud by byl prostor přestavěn na jednu třídu MŠ o kapacitě 12 dětí, není možno požadovat 

finanční prostředky ze státního rozpočtu na plat dvou pedagogických pracovnic (v souladu 

s vyhláškou o předškolním vzdělávání se třídy naplňují do 24 dětí, se souhlasem zřizovatele 

do 28 dětí). Proto by musel být provoz této třídy pouze dopolední. I v tomto případě neobdrží 

ředitelka MŠ finanční prostředky na plat jednoho pedagoga pro plný pracovní úvazek. 



Z důvodu velkých finančních nákladů na přestavbu původních prostor pro malý počet 

dětí s obavou zafinancování platu jednoho pedagoga, KVV nedoporučuje realizovat 

tento postup. 

 

NÁVRHY K VYUŽITÍ PROSTORU 

 

Varianta č. 1 Zanechat byt současnému nájemci 

Odbor vedlejší hospodářské činnosti řeší s nájemcem přestěhování do většího bytu na sídlišti 

Rohožník a nájemce s tím souhlasí. 

 

Varianta č. 2 Byt pro učitele ZŠ 

Dle sdělení ředitele základní školy nemá v současné době učitele, který by požadoval bydlení. 

 

Varianta č. 3 Byt pro zaměstnance MŠ Rohožník 

Dle sdělení ředitelky mateřské školy nepožaduje byt pro některého svého zaměstnance. 

 

Varianta č. 4 Centrum pro rodinu občanského sdružení Neposeda 

OŠKMA 21 zjistí více informací u ředitelky OS Neposeda. 

  

Varianta č. 5 Odlehčovací centrum pro seniory 

Dle sdělení vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21 je nyní volná kapacita v Centru 

sociálních služeb Běchovice. MČ musí být pro tuto službu registrována na MPSV a splňovat 

státem dané standardy. Prostor není příliš velký, tudíž by centrum nemohlo využívat větší 

množství seniorů. Tato služba požaduje i venkovní prostor pro pobyt, který by musel být na 

úkor školní zahrady a s povolením hygieny (povinnost 30 m² na jedno dítě při pobytu venku). 

Úřad MČ Praha 21 by musel financovat mzdy zaměstnanců.  

Náklady by obnášely přestavbu vnitřních a venkovních prostor, platy zaměstnanců, vybavení 

prostor, provozní náklady. Příjem od klientů by byl za poskytované služby. 

 

Varianta č. 7 Soukromé hlídací centrum  

Hlídací centrum Sluníčko, které působí v ul. Lstibořská má zájem rozšířit své služby a shání 

prostor. Přestavbu prostor by hradili ze svých zdrojů a hradili by MČ nájemné. Je nutno 

zvážit, zda chce MČ ve svém objektu navyšovat pro rodiny s dětmi předškolní místa za 

úhradu na soukromé bázi, tudíž pro některé rodiny finančně nemožné. 

 

Varianta č. 8 Hudební škola  

Tato varianta je navrhována z důvodu nevyhovujících prostor, ve kterých jsou v současné 

době poskytovány kurzy hry na flétnu a klavír v ul. Lomecká zřizované městskou částí. 

Prostory by mohla využívat i hudební škola Jarov, která nyní vyučuje ve třech třídách 

základní školy. Jsou zde ale obavy z hlučnosti, kterou by nemusela povolit hygiena ve vztahu 

k dětem ve stávajících třídách a opačně hlučnost dětí při pobytu na zahradě, která by mohla 

být obtěžující při výuce hry na hudební nástroje. Prostor by byl využit pouze v odpoledních 

hodinách. Hudební škola Jarov by hradila nájem. 

 



Varianta č. 9 Využití pro Mateřskou školu Rohožník a volnočasové aktivity 

Dle sdělení paní ředitelky využije prostor mateřská škola pro potřeby kroužků – 

volnočasových aktivit. Kroužky jsou nyní realizovány ve třídách a je nutno řešit rozdělení dětí 

a uvolnění prostor. Získáním prostoru by byly kroužky realizovány v něm a v případě nutnosti 

by bylo možno nabídnout prostory pro kroužky externími lektory s možností docházky dětí ne 

pouze z mateřské školy (umožněno v rámci doplňkové činnosti stanovené ve zřizovací listině 

mateřské školy). 

 

OŠKMA 21 zjistí nutné stavební úpravy v souladu s hygienickými předpisy a odhadované 

náklady. 

 

Komise vzdělávání a výchovy doporučuje RMČ Praha 21 variantu č. 9. 

 

 

2. Navýšení kapacity MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Na základě požadavku OŠKMA21 zadal OMI vypracování Studie proveditelnosti z důvodu 

zhodnocení nákladů při rekonstrukci stávajících prostor, v současné době využívaných 

základní školou, na třídu pro předškolní děti ve věku 3 – 6 let. Po konzultaci s hygienou a 

hasiči byla studie zpracována a z ní vyplývá, že prostor by bylo možno využít při určitých 

stavebních úpravách pro 22 dětí. Celkové náklady na stavební úpravy tak činí 430 000 Kč, 

v průměru na jedno dítě 16 136 Kč. Dle sdělení ředitelky mateřské školy je odhad nákladů na 

vybavení plnohodnotné třídy mateřské škole ve výši 100 000 Kč. Náklady na celkové 

vybavení do nově třídy je ve srovnání s náklady MŠ Rohožník nižší z důvodu využití již 

stávajícího vybavení (jiné rozmístění nábytku ve třídách) a není nutné zakoupit další vybavení 

do kuchyně, protože to zajišťuje základní škola, pouze nádobí na svačinky. Provozní 

příspěvek by městská část navýšila cca o 180 000 Kč ročně. 

 

Komise vzdělávání a výchovy doporučuje RMČ Praha 21 rozšíření MŠ Sluníčko o jednu 

třídu a tím navýšení kapacity o 22 dětí na celkový počet 106 dětí. 

 

Komise vzdělávání a výchovy (KVV) též doporučuje zajistit jednu firmu, která by 

vybavila obě mateřské školy. Využitím množstevní slevy by klesly celkové náklady. 

 

 

 

 

 

Příští jednání komise se koná 19. 9. 2012 v 18:00 hodin  

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 6.9. 2012 

 

 

 



 


