Zápis č. 1
z jednání školské komise dne 19.4.2012
Přítomni: R. Pejša, S. Boloňský, M. Veselý, O. Charvátová, , M. Moravcová, M. Procházková
Omluveni: Šimon Špaček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prázdninový provoz MŠ
Analýza možností praní prádla MŠ
Hospodaření příspěvkových organizací
Přijímací řízení v MŠ
Provozní řád ZŠ

1.
Dle usnesení č. 92-4/12 ukládá RM ředitelkám mateřských škol, aby ve vzájemné spolupráci
navrhly prázdninový provoz tak, aby po celé prázdniny byla minimálně vždy jedna z MŠ
otevřena.
Paní Pösingerová předložila členům komise písemné vyjádření všech ředitelek MŠ
s odůvodněním stanoveného prázdninového provozu. Vzhledem k tomu, že MŠ nemají žádné
prázdniny v průběhu roku jako ZŠ, nemohou zaměstnanci čerpat podstatnou část zákonem
stanovené dovolené (celkem 8 týdnů) jindy, než v době letních prázdnin. Jelikož je provoz
v MŠ během roku nepřetržitý, tak pouze o prázdninách se mohou provádět větší opravy a
především nutná údržba. Rodiče jsou o prázdninovém provozu informováni již v září.
Přílohou zápisu – 3x vyjádření ředitelek MŠ
Školská komise souhlasí s předloženým prázdninovým provozem MŠ.
2.
Dle usnesení č. 42-3/12 ZM ukládá RM, aby provedla analýzu možností praní prádla v MŠ
Havlíčkova i pro MŠ Spěšného.
Paní Pösingerová členům komise vysvětlila, jakým způsobem je praní prádla pro jednotlivé
MŠ zajištěno. Také předložila fotografie prádelny v MŠ Havlíčkova, kde pradlena (na
Dohodu o provedení práce, úvazek 6 hod. za 5.800 Kč hrubého) pere prádlo pro 214 dětí (125
dětí MŠ Havlíčkova + 89 dětí MŠ Přemyslovská). Prádelnu tvoří dvě místnosti - sušárna je o
velikosti 20 m2 , místnost s třemi pračkami je velká 3 m2. V sušárně je mandl z roku 1979, kde
se každé dva roky musí měnit obal válce (2.500 Kč).
Členové komise se shodli na tom, že každá MŠ by měla mít možnost v průběhu roku prát
prádlo ve svých prostorách a případně využívat prádelnu v MŠ Havlíčkova pouze k velkému
praní v době prázdnin. Paní Pösingerová a člen komise pan Veselý ve spolupráci s ředitelkami
MŠ prozkoumají prostory MŠ Spěšného a MŠ Přemyslovská a vyhotoví zprávu a návrh
řešení.
Školská komise navrhuje, aby pro letošní rok bylo praní prádla pro MŠ zajištěno
dosavadním způsobem, tzn. pro Přemyslovskou MŠ pere MŠ Havlíčkova, MŠ Spěšného
má zajištěné praní v soukromé prádelně v Třebízského ulici. Dále navrhuje zjistit
v průběhu roku možnosti potřebných prostor pro umístění pračky se sušičkou a
případného dovybavení tak, aby od příštího roku bylo praní prádla MŠ vyřešeno.

3.
Dle usnesení č. 45-3/12 ZM ukládá MÚ zpracovat plán hospodaření příspěvkových
organizací a dle tohoto plánu upravit zřizovací listiny.
K tomuto usnesení podal vysvětlení pan Boloňský. Po 15 letech byl opět oživen nápad spojit
MŠ pod jedno ředitelství. Dříve proti tomu stál argument, že každá škola má svůj profil. Dnes
jsou však rodiče rádi, když své děti umístí kamkoli, zaměření školy neřeší. Pan Boloňský
učinil dotaz v pražských městských částech a odpověď zněla ano, ale ředitelka musí být
schopná, průbojná, s manažerským citem a s dobrou hospodářkou. Při této variantě by se
rozhodně zjednodušilo přijímací řízení. Škola by se mohla profilovat, jak chce, ale standard
by byl centrálně daný. Velké finanční úspory však nelze od tohoto řešení očekávat.
Paní Procházková navrhla, zda by bylo možné prověřit v ZŠ, jak připravení přichází děti
z MŠ do prvních tříd. Poptávku učiní paní Pösingerová.
4.
Pan Boloňský informoval o přijímacích řízeních do MŠ, která právě proběhla. Celkem bylo
přijato 90 dětí (Přemyslovská 40 dětí, Havlíčkova 30 dětí, Spěšného 20 dětí). Celkem bylo
podáno 365 žádostí, ale tento počet není dosud vytříděný, což znamená, že někteří rodiče
podávali přihlášku třeba do všech MŠ. Až budou vyřízena všechna rozhodnutí přijímacího
řízení, ředitelky se sejdou a společně přihlášky vytřídí. Takže zatím nelze přesněji odhadnout,
jaký je počet nepřijatých dětí. Toto budeme vědět nejpozději v den jednání RM dne 2. května.
Nicméně můžeme již s jistotou říci, že počet neuspokojených žádostí je vyšší, než před
otevřením nového pavilonu v Havlíčkově ulici.
Školská komise doporučuje RM, aby se opět zabývala kapacitou MŠ.
5.
Vzhledem k tomu, že se otevření školní zahrady odsune z důvodu přístavby ZŠ, není nutné
ihned dávat vyjádření k provoznímu řádu školní zahrady. Pan Boloňský potvrdil, že dne 17.
května se začne s přístavbou dvou tříd a 1. září již bude v provozu.
Přesto proběhla krátká diskuse. Členy komise zajímalo, zda město počítá se zajištěním a
zaplacením správce zahrady.
Všichni členové komise obdrželi návrh provozního řádu školní zahrady a své vyjádření k
němu zašlou paní Pösingerové, která tato vyjádření připraví na příštím jednání, kde se komise
provozním řádem bude detailně zabývat.
Zapsala: Pösingerová
Zkontroloval: Boloňský
Dne: 23.4.2012

