MČ Praha Velká Chuchle zápis z jednání výboru školského dne 19.3.2018

Přítomni: předseda výboru: Martin Šimek
členové výboru: PhD. Jana Pondělíková, Mgr. Patricie Bošková, Ing. Soňa Froňková
tajemnice: I. Kesslerová
omluveni: Mgr. Lenka Felix
Program:
1) seznámení s aktuálním stavem přístavby ZŠ
2) zápis do ZŠ
3) zápis do MŠ
4, dotační programy
5) různé
1, Přístavba ZŠ
V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení a bude zahájeno výběrového řízení na
zhotovitele. Předpoklad zahájení stavby červen 2018.
Podle údajů z MŠ a matriky MČ je počet budoucích prvňáků vyšší než 40, což znamená v novém školním
roce zřídit dvě první třídy. Budou umístěny do „spodní“ školy v areálu bývalého Fematu, do učebny, ve
které je nyní školní družina. Od září tedy nebude volný samostatný prostor pro školní družinu. Na základě
návrhu Mgr. Boškové ohledně možnosti vybudování nové místnosti pro družinu v areálu K8 bylo
dohodnuto, že předseda výboru projedná tuto možnost s panem starostou.
Předseda výboru seznámil členy s informací místostarosty Radotína pana Knotka, že školní jídelna
v Radotíně nebude schopna od září zajistit požadovaný objem obědů pro ZŠ Chuchle. Důvodem je nárůst
počtu žáků Gymnázia Oty Pavla a Základní školy. Předpokládaný maximální možný počet obědů pro Chuchli
je 150 až 200. Škola Chuchle bude potřebovat od září 2018 celkem cca 350 obědů. Během diskuse nad
možnostmi zajištění obědů bylo domluveno, že ředitelka Střední školy dostihového sportu a jezdectví Ing.
Froňková, zjistí možnosti kapacity kuchyně. Podle výsledku pak bude případně nutné hledat dalšího
dodavatele.
Mgr. Bošková informovala výbor o problematice s výukou informatiky od září 2018 pro dva ročníky (celkem
4 třídy). V důsledku přístavby totiž dojde k omezení provozu stávající PC učebny a je potřeba najít náhradní
řešení. Mezi diskutovanými možnostmi byla projednána výuka v prostorách Střední školy jezdectví a sportu,
zde je ale omezený počet pracovních míst (max. 15) což není ideální. Pedagogická rada projedná možnost
výuky s využitím notebooků a podle výsledku bude dohodnut další postup.

2, Zápis do ZŠ
Výbor byl seznámen s termínem a kritérii pro zápis do ZŠ.
Zápis do první třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018 v době od 14.00 do 19.00 v
nové přístavbě školy. V novém školním roce budou otevřeny dvě první třídy.
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Do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 budou v rámci zápisu přijímány děti podle uvedeného kritéria:
Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti městské části Velká Chuchle.
Další děti budou přijímány podle naplnění kapacity školy a kapacity tříd na detašovaném pracovišti Kazínská 8, Velká Chuchle.
3) Zápis do MŠ
Výbor byl seznámen s termínem a kritérii pro zápis do MŠ.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 proběhne 3.5.2018 od 9 hod do 16 hod.
Kritéria k předškolnímu vzdělávání:
1, děti s odkladem povinné školní docházky – děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2018
2, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – děti, které dovrší 5 let věku do
31.8.2018
3, děti, které dovrší věku 4 let do 31.8.2018
4, děti, které dovrší věku 3 let do 31.8.2018
5, děti, které dovrší věku 3 let do 31.12.2018

4) Dotační programy
Mateřská škola
podala žádost o dotaci v rámci výzvy 16/2017 Národního programu životního prostředí pod MŽP. Jedná se o
program v oblasti Environmentální prevence. Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy
u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Max. výše
dotace je 500tis Kč.
Projekt MŠ řeší školní zahradu, která je v současné době využívána s rezervami, jednak z důvodu rozsáhlého
zadláždění pozemku, a také kvůli ne zcela optimální volbě herních prvků. Děti nepřicházejí do kontaktu s
přírodním povrchem, ani s přírodními ději, nevidí různost ročních období, o zahradu nijak samy nepečují,
nepozorují. Cílem projektu je vznik přírodního charakteru zahrady, zajistit kontakt dětí s rostlým terénem,
přírodními materiály, faunou a flórou. V rámci projektu budou pořízeny herní (edukační) prvky podporující
zájem dětí o poznávání přírody všemi smysly, zároveň dojde k ozelenění zahrady a k výměně
umělých/betonových povrchů za přírodní.
Základní škola
podala žádost o dotaci v rámci operačního programu „Pól růstu ČR“. Jedná se o výzvu 37. Modernizace
zařízení a vybavení pražských škol II.
Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v
Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a
rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.
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ZŠ podala žádost o dotaci na vybavení odborné učebny pro výuku cizích jazyků a vybavení odborné
učebny přírodních věd.
5) Různé


Úprava areálu K8 - za účelem zajištění kvalitnějšího prostředí pro školní družinu v areálu K8, připravila
škola ve spolupráci s MČ záměr na jednoduché úpravy areálu. Jedná se o pořízení různých herních prvků
např. stůl na ping-pong, basketbalové koše, kreslící tabule, atd. Dále bude realizován přesun herního
prvku od ZŠ, vybudování přístřešku pro děti jako ochrana před nepřízní počasí a před sluncem.

V Praze dne 20.3.2018
Martin Šimek
předseda výboru školského

