
Zápis z komise školství ze dne 2. 12. 2019 

 

1. Zahájení komise – předseda komise pan Oto Šorna zahájil komisi přivítáním účastníků. 

 

2. ZŠ Albrechtická 

Kontrola ČŠI 

Na ZŠ Albrechtická proběhla kontrola ČŠI na základě podnětu. Ředitel školy Mgr. Přibil obdržel 

výslednou zprávu, na kterou reagoval připomínkami zpracovanými v součinnosti s AK Chytil a Mann. 

Konečná výsledná zpráva bude doručena zřizovateli (MČ Praha 19) po vypořádání připomínek. 

Otevřená školská komise 

Vzhledem k mnoha dotazům a množstvím domněnek, kolujících mezi rodiči na téma školství v MČ 

P19 komise upořádá otevřené jednání školské komise v Lidovém domě. Termín konání bude 

upřesněn po doručení konečné zprávy z ČŠI včetně připomínek vedení školy a zřizovatele. 

 

ZUŠ Albrechtická 

Ředitel školy, Mgr. Přibil, vypracoval ŠVP pro základní uměleckou školu, koncipovanou na 120 žáků. 

Dle předběžných informací je cca 350 zájemců. 

Na prosincové zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19 je zařazen bod – Změna zřizovací listiny 

– rozšíření o Základní uměleckou školu. 

V případě schválení změny a zapsání do rejstříku škol by ZUŠ začínala školním rokem 2020/2021. 

 

 

3. Volné plochy kolem ul. Toužimské 

Místostarostka I. Šestáková informovala: 
- Parkoviště naproti tělocvičně – jedná se o soukromý pozemek. Je v jednání, aby HM Praha 

pozemek vykoupila a svěřila ho Městské části do správy. 
- Nyní provizorní zastávka MHD před školou – po dostavbě haly bude vybudován záliv pro 

autobusy 
 
Další prostory k využití pro sport a rekreaci: 

- Nyní v revitalizaci hřiště za „Erkem“ 
- Letňanskokbelský park – „Havraňák“ – bude zde další víceúčelové sportoviště, posezení, 

občerstvení, hřiště, prolézačky… 
 

 

4. Kapacita ZŠ a MŠ  

V součinnosti s Odborem občanskosprávních činností  MČ Praha bylo zjištěno, že v příštím školním 
roce u: 



Mateřské školy – očekává se velmi podobný počet „nárokových“ dětí u zápisů v květnu 2020. 
V případě nečekaného nárůstu (děti přihlášené těsně před zápisem k trvalému bydlišti ve Kbelích) je 
v záloze varianta jedné stálé třídy v prostorech PRALESu. 
 
Základní škola – zde je předpoklad 4, maximálně 5ti prvních tříd a kapacita je dostačující. 
 
Nové jednání komise školství se bude stanoveno operativně. 
 

 

Zápis vyhotovila: Martina Pavlátová, Dis. 


