Zápis z komise školství ze dne 21. 5. 2019
1.Zahájení komise – předseda komise pan Oto Šorna zahájil komisi přivítáním účastníků.
Program komise – stěžejní bod a náplň komise byla informace o proběhlých zápisech do mateřských
škol, základní školy a také do Cobydupu a lesní školky Cestička.

2.Zápisy MŠ Albrechtická a Letců
Do obou mateřských škol bylo shodně přijato na příští školní rok 61 dětí.
Bylo doručeno několik odvolání, která byla předána na MHMP jako k nadřízenému orgánu na
posouzení.
U dětí které již „spadají“ do povinné předškolní docházky a nedostavily se k přijímacímu řízení, budou
obesláni rodiče s žádostí o informování, zda dítě navštěvuje jinou MŠ, případně žije v zahraničí apod.

3.Zápis ZŠ Albrechtická
K zápisu se dostavilo 170 dětí. Z více než 2/3 se jednalo o děti spádové. 11 dětí má odklad.
Bylo přijato 127 dětí. V novém školním roce 2019/2020 se tedy bude otevírat 6 prvních tříd (A – F).
Jedna třída bude s programem Začít spolu. V případě, že by se podařilo najít pedagoga pro Začít
spolu, je možné otevření dvou prvních tříd s tímto programem.
1. třídní schůzka prvňáčků se bude konat první týden v červnu.
Ve školním roce 2019/2020 bude výuka AJ již od prvních tříd (týká se i nultého ročníku).
3. září od 17:00 – první setkání pana ředitele s třídními důvěrníky v novém školním roce.
Z důvodu, že někteří rodiče ne zcela přesně znají vlastnosti vzdělávacího programu Začít spolu,
navrhuje komise realizaci přednášky pro rodiče předškoláků o programu Začít spolu a programu
klasické výuky, se zaměřením na to, co obnáší, a co je pro ně charakteristické. Přednáška /-ky by se
měly konat v mateřských školách v období před zápisy na školu základní. Zajištěny budou ve
spolupráci ředitlů MŠ a ZŠ.

4.Přijímací řízení Cestička a CoByDup
Lesní klub Cestička má přihlášeno cca 60 dětí a přihlášky stále chodí – úlyne z toho nutné navýšení
provozní kapacity klubu.
Zápisy do KRC CoByDup budou probíhat během letních prázdnin.

5.Další projednávané body
Pan ředitel Přibil požádal a navrhl v komisi, zda by zřizovatelem mohl být pro paní učitelku R.
vytvořen děkovný list a předán věcný či peněžitý dar dle zvážení zřizovatele, za její práci a přínos na
ZŠ Albrechtická v programu Začít spolu. Byl vysloven jednomyslný souhlas, školská komise navrhuje
radě MČ k projednání
Pan zastupitel Petráň navrhl změnu na průběh komise. Sumarizace akcí, které vždy ZŠ, obě MŠ,
Cobydup i Cestička předkládají, je možné zasílat členům na email. Jedná se o informativní shrnutí,
které je pak také k dispozici na Zastupitelstvu MČ Praha 19. Při jednání komise budou stěžejní body
k aktuálním situacím a problémům, tak aby komise mohla pracovat efektivněji. Jednomyslně
odsouhlaseno.

Pan ředitel Přibil informoval komisi o dokončování druhé venkovní třídy na pozemku ZŠ. Zároveň ji
nabídl mateřským školám k využití. Paní ředitelka Leiblová velmi ráda přijala nabídku a
v prázdninovém provozu možnosti školní zahrady využije.

Opět se ve škole i všeobecně ve Kbelích začaly probírat otázky na rozdělení ZŠ na dva subjekty a na
vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ. K tomu:
-

Paní místostarostka uvedla za Městskou část Praha 19 jako za zřizovatele ZŠ Albrechtická, že
aktuálně není důvod vyhlašovat konkurzní řízení, vzhledem ke spokojenosti s tím, jak je
vykonávána funkce ředitele, panem Přibilem a vzhledem k jeho výsledkům na tomto postu.
V této souvislosti komise školství navrhuje radě MČ vyjádřit podporu panu Přibilovi v jeho
činnosti na pozici ředitele ZŠ Albrechtická.

-

Ohledně možného rozdělení základní školy na dva subjekty doporučuje komise radě MČ
vydat prohlášení k této problematice, s přihlédnutím k tomu, že jediným subjektem, který
může o případném dělení základní školy rozhodovat, je Městská část Praha 19, jako její
zřizovatel. Ze strany zástupců MČ bylo znovu konstatováno, že nebyl předložen žádný
koncept, který by takovou možnost zpracovával ze všech dotčených hledisek.

Pan Šorna vznesl dotaz a prosbu, zda někdo nemá možnost sehnat jako sponzorský dar pro školu 15
Europalet k využití jako podstavec pro doskočiště na skok vysoký. Doskočiště, které získal Školní
Atletický klub Šakal od SCUK Praha, je plně dispozici pro tělesnou výchovu ZŠ Albrechtická.
Provizorně je umístěno na tartanovém hřišti za tělocvičnou, podstavec by umožnil jeho přesunutí
mimo toto hřiště.
Další schůze se koná 25.6.2019 od 17:00 na půdě základní školy.

Zápis vyhotovila: Martina Pavlátová

