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Vážená paní starostko, 
 
v souvislosti s hledáním řešení a zajištění nedostačujících kapacit základních škol v oblasti 
Košíř Vám kolega zastupitel Josef Cuhra dne 15.9. položil interpelaci ohledně termínu 
vyhotovení stavebně technického a ekonomického posouzení školních budov Pod Radnicí 
152/3 a na adrese Plzeňská 117/39 tj. objektu, který má vaše soukromá škola dlouhodobě v 
pronájmu. 
Ve své odpovědi jste uvedla, že kompletní odborný posudek budete mít k dispozici na konci 
října tohoto roku. Dále v odpovědi uvádíte, že následně tento posudek bude během listopadu 
a prosince projednán v příslušných výborech ZMČ, komisích RMČ a dalších orgánech MČ 
Praha 5. 
 
V poradních orgánech ani v ZMČ a RMČ k dnešnímu dni tento materiál nebyl projednán.  
 
Ve školském výboru bylo dne 16.6.2020 učiněno usnesení, ve kterém výbor žádá RMČ o 
informování ve věci řešení nedostatečných kapacit ZŠ v lokalitě Košíř (Cibulek) a to s termín 
do 31.12.2020. 
 

Na následujícím zasedání 1.7. 2020 školský výbor učinil další usnesení, kterým žádá RMČ o: 

 

1. zadání požadavku na stavebně technický průzkum a hygienické požadavky k objektu Pod 
Radnicí 152/3 (Montessori školy Andílek) a k objektu Plzeňská 117/39, 

2. o předložení studií a stavebně technických průzkumů těchto objektů na jednání výboru 
včetně objemové studie školského objektu na pozemku "východní Klamovka - Metrostav" 
jakožto možné páté varianty navýšení kapacit v oblasti Košíř, 

3. o doplnění dokumentu „Záměry navýšení kapacit v oblasti Košíře+Motol“ o posouzení 
časových, ekonomických a pedagogických faktoru jednotlivých variant a předložení 
tohoto doplnění do konce roku. 

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a k projednání výše uvedených průzkumů dle 
vašich slov ani dle požadavku školského výboru nedošlo, dovoluji se Vás paní starostko 
zeptat: Proč tyto zadané průzkumy nebyly projednány tak jak jste přislíbila? Kdy budete 
situaci nedostatku kapacit řešit? Nebo se snad na potřebě navýšení kapacit základních škol 
v Košířích na Cibulkách něco změnilo? 

 

Předem děkuji za Vaši odpověď. 
 

Ing. Štěpán Rattay 
 
zastupitel MČ Praha 5 

 


