
Zpráva o činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 

za období  

říjen 2019 – únor 2020 

předkládá  

Bc. Martin Damašek, M. A.  

předseda ŠV 

 

 

Školský výbor ZMČ Praha 5 zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc, většinou v prostorách Úřadu 
MČ Praha 5. V období od října 2019 do března 2020 Školský výbor zasedal 6x, z toho jednou 

jednal v prostorách ZŠ Podbělohorská.  

 

Členy Školského výboru od 25. 2. 2020 jsou:  

Mgr. Jan Klusoň 

RNDr. Radomír Palovský, CSc. 

Ing. Jitka Sigmundová 

Michala Stupková 

Mgr. Zdeněk Doležal 
Ing. David Nechvátal 
Mgr. Vít Šolle 

Ing. Karel Filip, Ph.D 

 

1. Zasedání ŠV dne 2. 10. 2019:  

- Výbor projednal povolení výjimky z počtu žáků v jednotlivých třídách ve FZŠ 
Drtinova, doporučil povolení výjimky schválit a uložil předsedovi výboru předložit 
návrh pravidel a podmínek pro povolování výjimek z maximálního počtu žáků ve 
třídě.  

- Výbor projednal vyhlášení dotací v oblasti školství na rok 2020 

- Výbor projednal návrh rozpočtu správní firmy Austis spravující školský areál ZŠ Pod 
Žvahovem.  

- Výbor projednal a vzal na vědomí podklady pro zpracování dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020 – 2024 za MČ Praha 5.  

- Výbor projednal a doporučil Radě MČ schválit udělení individuální dotace na Letní 
tábory České tábornické unie  T.K. Modrý Kruh (obnova stanových podsad, vybavení 
do stanů) a dotace na zajištění činnosti dětského oddílu Sportík.  
 

 

 

 

 

https://www.praha5.cz/zamestnanec/radomir-palovsky/
https://www.praha5.cz/zamestnanec/zdenek-dolezal/
https://www.praha5.cz/zamestnanec/vit-solle/


2. Zasedání ŠV dne 30. 10. 2019:  

- Výbor zvolil svým místopředsedou Bc. Jana Trojánka 

- Výbor projednal zprávu OMI o stavu investic v oblasti školství a požádal OMI o 
předkládání přehledu plnění rozpočtu investic v oblasti školství.  

- Výbor projednal a doporučil ZMČ schválit dotační program v oblasti školství na 
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020.  

- Výbor projednal a doporučil ZMČ schválit vyplacení jednorázové „Vánoční“ odměny 
pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ.  

- Výbor vzal dna vědomí návrh změn a úprav školských obvodů ZŠ s účinností od 1. 4. 
2020 a požádal RMČ, aby obdobné materiály byly předloženy v časovém předstihu.  

- Výbor byl informován a diskutoval o situaci v MŠ Hlubočepská.  
- Výbor byl informován a diskutoval o probíhající pasportizaci školských objektů.  
- Výbor uložil předsedovi na příští zasedání zařadit jako řádný bod problematiku 

přístavby ZŠ Podbělohorská.  
 

 

3. Zasedání ŠV dne 20. 11. 2019:  

- Výbor projednal a vzal na vědomí informaci o možnosti výstavby II. stupně ZŠ 
Podbělohorská a požádal RMČ a OÚR o předložení objemové studie a o součinnost 
při prohlídce dotčených území.  

- Výbor byl seznámen se záměrem výstavby nové ZŠ v lokalitě Smíchov City a požádal 
OÚR o představení návrhů.  

- Výbor byl seznámen se stavem příprav rozšíření kapacit MŠ v Košířích, doporučil 
OŠK pracovat s demografickými údaji z Registru obyvatel pro tuto lokalitu 

s dostatečným předstihem a požádal OŠK o informování o variantách řešení vzniklé 
situace se zpožděním výstavby navýšení kapacit MŠ.  

- Výbor projednal situaci v MŠ Hlubočepská. 
- Výbor projednal a schválil statut Školského výboru a uložil předsedovi tento předložit 

na ZMČ.  
 

4. Zasedání ŠV dne 11. 12. 2019:  

- Výboru byly představeny architektonické návrhy nové školy v lokalitě Smíchov City.  

- Výbor projednal a vzal na vědomí návrh rozpočtu investic v oblasti školství.  
- Výbor projednal a vzal na vědomí demografickou studii vývoje obyvatelstva MČ 

Praha 5 do roku 2050, doporučil RMČ zadat zpracování podrobnější prognózy 
demografického vývoje jednotlivých lokalit MČ a požádal RMČ o předložení těchto.  

- Výbor projednal situaci v MŠ Hlubočepská, nedoporučil jmenování ředitelky ve 
smyslu tisku RMČ ze dne 30. 10. 2019 a nedoporučil RMČ a ZMČ sloučení MŠ 
Hlubočepská se ZŠ Pod Žvahovem. (Návrh usnesení doporučit RMČ opětovné 
vyhlášení konkursu na obsazení ředitelského místa bylo hlasováno 3/1/1, RMČ 
následně jmenování kandidátky ve smyslu tisku RMČ ze dne 30. 10. 2019 neschválila 
a vyhlásila opětovně nové konkursní řízení.)  

- Výbor projednal a vzal na vědomí informace o SWOT analýze.  
- Výbor projednal a vzal na vědomí pilotní ověření docházky dětí do mateřských škol 

zřizovaných MČ Praha 5.  

 



5. Zasedání ŠV dne 8. 1. 2020:  

- Toto zasedání výboru se konalo na ZŠ Podbělohorská, kde byli členové výboru 
seznámeni s lokalitou a pozemky, kterých se týká záměr přístavby II. stupně ZŠ 
Podbělohorská. Na jednání výboru byla velká účast veřejnosti, včetně některých 
zastupitelů a ředitelů dvou ZŠ.  

- Výbor projednal a vzal na vědomí demografický vývoj školství v MČ a jeho 
střednědobou projekci do roku 2023 (materiál představený paní Dr. Drmotovou).  

- Výbor projednal podání školské rady ZŠ Pod Žvahovem, doporučil RMČ, aby 
s ohledem na rozvojové možnosti areálu ZŠ Pod Žvahovem a budoucí rozvoj jižního 
Smíchova zvážila umístění polytechnické učebny na ZŠ Pod Žvahovem, doporučil a 
požádal RMČ, aby začala jednat s ČD a ROPIDem o budoucí možnosti posílení 
dopravní obslužnosti železniční dopravy v úseku Košíře (Cibulka) a Hlubočepy 
(Žvahove) za účelem lepšího spojení pro žáky ZŠ Pod Žvahovem, dále výbor trval na 
realizování vystěhování TCP z areálu Pod Žvahovem v souladu a po vydání 
pravomocného soudního rozsudku a požádal RMC, OŠK a OMI o neprodlenou 

přípravu záložního řešení kapacit ZŠ Pod Žvahovem pro případ neukončeného 
soudního sporu do 30. 6. 2020.  

- Výbor jmenoval svým členem-odborníkem bez práva hlasovacího pana Ing. Filipa 
Karla.  

- Výbor projednal a doporučil RMČ změny ve školských radách ZŠ v řadách zástupců 
zřizovatele (v radách ZŠ Radlická, ZŠ Pod Žvahovem, FZŠ Drtinova, ZŠ Nepomucká 
a ZŠ Grafická).  

- Výbor projednal návrh doporučení ve věci povolování výjimek z maximálního počtu 
žáků ve třídě (viz. příloha) a doporučil gesční radní, aby povolování výjimek 
z maximálního počtu žáků ve třídě řešila ve smyslu předloženého návrhu, zejména pak 
tak, aby byly lépe využity stávající kapacity škol v rámci lokalit MČ a pokud možno 
se tak snížila potřeba využívání nástroje výjimek z maximálního počtu žáků ve třídě a 
dále výbor požádal gesční radní, předsedu výboru a OŠK, aby problematiku 
povolování maximálního počtu žáků ve třídě otevřeli ve smyslu uvedeného usnesení 
na poradě s řediteli škol.  
 

6. Zasedání ŠV dne 26. 2. 2020:  

-  Výbor vzal na vědomí termíny zápisů do ZŠ a trval na tom, aby informace o zápisech 
byla vždy publikována v příslušném vydání radničního časopisu.  

- Výbor vzal na vědomí provoz MŠ o letních prázdninách.  
- Výbor byl informován o probíhajících konkursech na ředitelky MŠ.  
- Výbor vzal na vědomí informaci o průběhu soudního sporu s TCP, doporučil RMČ 

navýšit neinvestiční příspěvek ZŠ Pod Žvahovem tak, aby ve stávajících prostorách 
školy byly zajištěny dostatečné kapacity kmenových tříd pro školní rok 2020/2021 a 
požádal RMČ o informaci ve věci studie kontejnerových učeben v areálu ZŠ Pod 
Žvahovem.  

- Výbor vzal na vědomi informaci o nabídce pozemku pro výstavbu školní budovy v 
oblasti Waltrovky, doporučil RMČ, aby s majitelem jednala o využití dalších pozemku 
vhodných pro umístění školní investice a požádal RMČ a OŠK o informování.  

- Výbor projednal a vzal na vědomí informaci o záměru na výstavbu nové školní 
budovy v lokalitě Cibulek v Košířích, podpořil a uvítal tento záměr, doporučil RMČ a 
předsedovi ŠV, aby zahájili jednání s představiteli Magistrátu, požádal RMČ o 



pořízení objemové studie umístění školy v lokalitě Cibulek a požádal, aby byl o vývoji 
jednání informován.  

- Výbor byl informován o přípravě objemové studie výstavby 2. stupně ZŠ 
Podbělohorská. 

- Výbor ve věci vyhodnocení energetických úspor MŠ/ZŠ požádal o doplnění informace 
o celkové investiční náklady na jednotlivých školách a o průměrnou spotřebu v 
daných objektech a rocích a dále požádal o předložení další etapy záměru na zateplení 
na roky 2020 - 2023. 

- Výbor byl informován o práci skupin na Koncepci školství.  


