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Městská část Praha 21 
Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 

Zápis z 8. jednání K W ze dne 19.2.2020 vzat na vědomí RMC Praha 
21 usnesením RMČ37/0586/20. 

Datum konání: 19.2.2020, čas konání 16:15 - 18:30, velká zasedací místnost v budově úřadu 

Přítomni: Bc. Markéta Slavíková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Lucie Ponicová, Mgr. Hana 
Cermonová, Helena Kuprová, Mgr. Martina Kubová, Mgr. Iveta Průšová, Mgr. Ivana Huttová, 
Ing. Vladimíra Skutilová (příchod 17:09) 

Neomluveni: Mgr. Yvona Trčalová, Mgr. Lucie Doležalová, Ing. Miroslav Střihavka 

Host: Milan Samec - starosta, Ing. Šárka Zátková - tajemnice ÚMČ, Mgr. Hana Sieberová, 
Dana Slabochova - OŽPD 

Program jednání: 

1. Plánované investice a opravy v příspěvkových organizacích v roce 2020 
2. Vyhodnocení stavu otevření školy na I. stupni od 7.25 hod. 
3. Pravidla pro údržbu zeleně na pozemcích užívaných příspěvkovými organizacemi 
4. Informace k sděleným závazným ukazatelům na platy z MŠMT 

Jednání bylo zahájeno v 16.15 přivítáním všech předsedkyní komise pí Slavíkovou a na program 
jednání byl předsunut bod 2. z důvodu účasti Mgr. Sieberové, zástupkyně ředitelky MZŠ 
Polesná pro 1. stupeň. 

Ad bod 2. - Posunutím otevírací doby školy na 7:25 hod. z původních 7: 15 hod. došlo dle 
vyjádření ředitelky a zástupkyně školy do souladu se školním řádem. Bylo sděleno, že ranní 
družina je otevřena do 7:15 a děti předává do tříd v 7:30. Existuje tedy možnost, aby dítě do 
této doby navštěvovalo školní ranní družinu. Pí. ředitelka sdělila, že o této situaci byl 
informován Spolek rodičů a přátel MZŠ Polesná, který změnu akceptoval. V případě dalších 
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dotazuje možné kontaktovat přímo paní ředitelku. Byl vznesen dotaz, zda není možné vpustit 
děti alespoň do prostor šaten, aby vyčkaly do 7:25 tam a ne venku bez dozoru. Paní ředitelka 
konstatovala, že toto bude řešeno na dalším samostatném jednání. MČ Praha 21 konstatovala, 
že by stála o to najít schůdné řešení ve spolupráci se školou pro časový úsek 7:15 - 7:25 ráno. 
Škola sdělila, že v ranní družině jsou místa pro další zájemce. Škola zváží zavedení platby jen za 
ranní družinu. Na příštím jednání K W se k tomuto bodu vrátíme. 
Úkol: pí Ředitelka Cermonová prověří situaci ranního otevíraní na 1. stupni do příštího jednání 
K W 

Ad bod 1. - Plánované investice a opravy v PO v roce 2020. Pí Slavíková sdělila, že je 
v podkladech nutné rozdělit investice na akutní a na ty, které lze z časového hlediska přesunout 
na pozdější termín. MZŠ Polesná uvedla v plánu investic a oprav např. odbednění radiátorů, 
prosvětlení dveří, malování prostor, nové školní hodiny a nový informační panel. Ktomu byl 
vznesen dotaz, zdaje nutné do školy pořizovat a jaké to přinese výhody. Dále proběhla diskuse 
k zavedení salátového baru na prvním stupni, kdy bude realizován. Paní ředitelka se zmínila i o 
plánu nového LED osvětlení ve druhém patře budovy Polesná (spuštěné čtverce, které přinesou 
úsporu 90 % energie). Paní ředitelka současně předala plán oprav k projednání a navrhuje se 
samostatná schůzka se zástupci odboru OMI. 
MŠ Rohožník předložil nutné opravy toalet ve druhém patře, technik OMI posoudí stav a 
navštíví školku, dále je třeba řešit dopadové plochy na hřištích. 
MŠ Sluníčko - vzhledem k plánu výstavby nové budovy, bylo konstatováno, že školka omezí 
plánované opravy a investice na minimum jak uvnitř budovy tak na zahradě. 
MŠ Sedmikráska - plánovaná oprava elektroinstalace je v termínu letních prázdnin 2021. 
1.MŠ Čentická - především je nutné realizovat investice do úpravy školkové zahrady. 
Úkol: pí Slavíková zorganizuje schůzku s odborem majetku a investic a vedením Masarykovy 
základní školy do příštího jednání K W , pí Slavíková zajistí schůzku s technikem OMI na 
posouzení stavu toalet v MŠ Rohožník do příštího jednání KW. 

Ad bod 3. - Odborem OŽPD byla zpracována Metodika plánu údržby zeleně na pozemcích 
využívaných příspěvkovými organizacemi a tato byla rozeslána všem ředitelkám PO. Bylo 
konstatováno, že jak MČ tak i PO sejí budou řídit. V metodice je především vydefinováno, co 
je běžná údržba. Dále je zde uvedeno, že lze kontaktovat OŽPD pro získání odborné rady, např. 
s postřiky. Byly diskutovány také závlahové pytle. MŠ Rohožník sdělila, že vidí problém v sekání 
prudkých zatravněných strání na školkové zahradě, nelze využít sekačku, je nutný křovinořez. 
Dále byl vznesen dotaz, zda bude úřad pravidelně 4 x do roka zajišťovat sekání trávy jako 
doposud. Tento dotaz bude dořešen i s ohledem na probíhající jednání a s ohledem na 
rozpočet. Pan starosta doporučil do Metodiky zapracovat podmínky seče. Dotaz byl i na stříhání 
vysokých živých plotů, kdy nemůže školka zajistit svépomocí a jistě by bylo levnější zajistit 
centrálně s ohledem na logistiku jedním dodavatelem. Úkolem OŽPD je doporučit školkám 
takovouto firmu. Dále OŽPD konstatovalo, že 1 x ročně probíhá kontrola nebezpečných dřevin, 
obchází se školky, nyní bude kontrola i ve škole. Veškeré podněty k zahradám lze předávat 
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mailem na paní Slabochovou z OŽPD, do názvu příspěvková organizace uvede, čeho se mail 
týká. Ohledně situace se zahradou MZŠ Polesné proběhne samostatná schůzka. 
Úkol: OŽPD zapracuje do metodiky podmínky sekání v PO a doporučí školkám firmu na 
zahradnické práce do příštího jednání KW. 

Ad bod 4 - Pí Piknová sdělila, že školám byla zpřístupněna data se závaznými ukazateli 
rozpočtu pro rok 2020 z MŠMT. 20.2.2020 probíhá na MŠMT Seminář k nové reformě 
financování. Pí Piknová bude na další K W případně informovat o novinkách. Byla sdělena 
informace, že v květnu bude opět možné žádat o přesuny mezi platy a OON, jako každý rok. 
Úkol: pí Piknová na příštím jednání K W bude informovat ředitelky o novinkách ve financování 
regionálního školství. 

V diskusi byla sdělena na dotaz ředitelek informace, že nově v roce 2020 nemusí školy a školky 
vykazovat v systému Ministerstva financí údaje k výsledkům finančních kontrol, toto je 
povinnost pouze MČ. Jsou však povinny se řídit příslušným zákonem. 

Zápis odsouhlasila: Bc. Markéta Slavíková 

Zapsala: Ing. Jana Piknová - tajemník K W 

V Praze, 17.3.2020 
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