
Zápis z komise školství ze dne 3. 2. 2020 

 

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

přizvaných hostů (zástupkyň pana ředitele Přibila) – Mgr. Boussag, Mgr. Rambouskovou a 

Mgr. Kulichovou. 

 

2. ČŠI v ZŠ Albrechtická – seznámení s konečnými závěry 

Pí místostarostka Ivana Šestáková informovala komisi, že 19. 12. 2019 byla na sekretariát starosty 

doručena zpráva z České školní inspekce. Reakce, vzhledem k uzavření školy přes vánoční prázdniny, 

následovala na začátku ledna 2020. 

Ředitel Mgr. Přibil učinil nápravná opatření a vyjádření zaslal na ČŠI. 

Zřizovatel přijal od pana ředitele Přibila vyjádření k nápravným opatřením a uložil mu k jejich splnění 

lhůtu do 30. 6. 2020.  

Vyjádření zástupkyň pana ředitele k inspekční zprávě 
Pedagogové vnímají výstup inspekční kontroly jako křivdu. Přímo při kontrole od inspektorů 
nezaznamenali negativní hodnocení, převážně byli chváleni a konečná zpráva pro ně byla velkým 
překvapením.  
Dále tento výstup způsobuje rozkol mezi pedagogy ze Začít spolu a  „běžnými“. Při kontrole nebyl 
žádný náznak nespokojenosti s běžnou výukou a ve zprávě je vyzdvižen je n tento způsob výuky. 
Paní zástupkyně Boussag také uvedla, že po předchozím řediteli školy nezůstala žádná administrativa, 
v podstatě jen prázdné skříně a vše se tak muselo tvořit znovu od začátku. 
 
Radní Petráň uvedl, že Rada jednoznačně vyjadřuje podporu celé škole, pedagogům i řediteli a 
neuvažuje se o jeho odvolání. Dále také nehodlá zasahovat do personálních a pedagogických 
pravomocí, která jsou stanovena řediteli Školským zákonem. 
 
Paní místostarostka ještě zmínila, že by byla ráda nejen ona, ale i celé vedení Radnice, aby se učitelé 
mohli věnovat v klidu své práci a nemuseli se neustále obhajovat, či zabývat stížnostmi a udáními. 
 
 
 

3. Otevřené jednání komise školství 

Termín otevřené komise školství byl stanoven na 17.2.2020 od 17:00 v sále Lidového domu. 

Jednání se zúčastní kromě celé komise školství také pan starosta Žďárský, místostarosta Ing. Olmr, 

pan radní Biskup. Dále pedagogové Základní školy Kbely, ředitelé obou Mateřských škol a zástupci 

spolku Cestička a CoByDup. 

Přizváni budou samozřejmě rodiče a široká kbelská veřejnost. 

Pozvánka – vyhotoví společně p. Šorna, p. Petráň a pí Pavlátová. Termín vyvěšení a oznámení veřejně 

by byl ve středu 5.2.2020. 

 



4. Doplňovací volby do Školské Rady 

Ředitel Mgr. Přibil informoval, že ani v jednom ze dvou kol voleb se nedostavil potřebný počet 
rodičů/voličů a výsledky nemohly být uznány.  
Byly tedy na doporučení volební komise a z rozhodnutí pana ředitele vybráni tito členové: 
Jan Hazlbauer, Alžběta Štědrá a David Lorenc 
 
Ředitel svolal první jednání za účelem volby předsedy Školské Rady na 12.2.2020 od 17:00. 
 
 

5. WWW stránky MŠ a ZŠ 

Radní Petráň informoval, že je s firmou Your systém projednáván koncept jednotných webových 

stránek pro MČ Praha 19, Základní školu a Mateřské školy. 

Bude se konat schůzka se zmíněnou firmou a správci sítí od MČ a všech třech příspěvkových 

organizací. Termín bude v týdnu od 10.2. – 14.2.2020. 

 
 

6. Atletické hřiště 

Místostarostka Ivana Šestáková – na konci ledna bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele 

projektové dokumentace a proběhlo otevírání obálek. Bylo doručeno 5 nabídek. Vybrána byla firma 

s mnoha referencemi a za cenu cca 350 tisíc korun. 

Nyní bude probíhat projektování a následně se budou k projektu vyjadřovat všichni zúčastnění – Rada 

MČ, Základní škola, Komise školství. 

 

7. Diskuze 

Pí Kolaříková se dotázala na nové informace ohledně školní zahrady a herních prvků navržených pí 
Kozovou. 
Pí místostarostka informovala, že na nové prvky byla vybrána jako zhotovitel firma z Horních Počernic 
a momentálně probíhají jednání mezi firmou, pí Kozovou a zřizovatelem. 
 
Dále se diskutovalo o herním prvku Proutěný hrad. Vzhledem k tomu, že je nevyužívaný a současně 
pro děti není bezpečný, navrhuje komise jeho odstranění. 
 
  
Nové jednání komise školství bude 17. 2. 2020 od 17:00 v sálu Lidového domu. 
 

 

Zápis vyhotovila: Martina Pavlátová, Dis. 


