Úřad městské části Praha 10
Odbor školství

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-070749/2019
P10-075564/2019
513/Mottlová
1. 7. 2019

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 17. 6. 2019 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„1. Koncepce školství v MČ P10
Městská část Praha 10 je zřizovatelem 13 základních a 20 mateřských škol. Včetně všech detašovaných
pracovišť se jedná celkem o 29 školských budov a pedagogických sborů. Je tedy zřejmé a vhodné, že
by měl existovat celistvý koncepční materiál pro oblast školství, který by měl obsahovat koncepci,
strategii a případně i akční plán tak, aby byl nastaven rámec a směr pro všechny dotčené vzdělávací
instituce v rámci samosprávy.
V tuto chvíli však evidentně žádný takový materiál neexistuje. Žádám tedy následující informace:
•

Zda se uvedený materiál připravuje, popř., kdo je pověřen jeho přípravou (ze zaměstnanců
ÚMČ Praha 10 i externích spolupracovníků/dodavatelů) a kdo všechno se na jeho přípravě dále
podílí?

•

Jakým způsobem byly vybrány konkrétní osoby pro zpracování tohoto dokumentu a kdo jejich
výběr schválil?

•

Jaké finanční prostředky budou vynaloženy v souvislosti s pořízením tohoto dokumentu?

•

Jaké jsou navržené a schválené kroky realizace tohoto koncepčního materiálu (včetně časování
jednotlivých kroků a úkolů a jak jsou tyto vázány na schvalovací procesy)?

•

Kdy bude tento materiál předložen ke schválení na jednání Rady MČ Praha 10 (popř.
Zastupitelstva MČ Praha 10)?

•

Pro jaké období je materiál koncipován?

2. Sociální klima ve školách
•

Z jakého důvodu se v roce 2019 nerealizovalo šetření sociálního klimatu v základních školách,
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které jsou zřizovány městskou částí?
3. Primární prevence rizikového chování dětí Selektivní primární prevence (dále jen SPP):
•

Jak je realizována selektivní primární prevence v základních školách MČ Praha 10, zřizovaných
městskou částí?

•

Kolik bylo ve školním roce 2018/19 realizováno programů a jaké jsou z nich vyplývající trendy?

•

Které organizace byly angažovány do realizace SPP v základních školách MČ Praha 10

•

Jaká je převažující problematika řešená v rámci SPP?

•

Kolik škol z Prahy 10 si vyžádalo realizaci SPP?

•

Kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na realizaci programů SPP ve školním roce
2018/19?

Všeobecná primární prevence (dále jen VPP):
Ve školách zřizovaných městskou částí byl v roce 2017 zaveden systém všeobecné primární prevence
rizikového chování dětí pro 1. a 2. stupeň základních škol. Prosím □ následující informace:
•

Zda se stále pokračuje v realizaci tohoto programu?

•

Jaké jsou jeho výsledky?

•

Jaká je další budoucnost realizace tohoto programu v následujících letech?

Školní metodici prevence (dále jen ŠMP):
•

Probíhají pravidelná setkávání ŠMP?

•

Byl realizován vzdělávací výjezdní seminář pro školní metodiky prevence ze škol zřizovaných
městkou částí Praha 10, který byl v plánu na počátku roku 2019? Pokud nebyl realizován, sdělte,
prosím, důvody proč tomu tak bylo?

•

Jaké jsou trendy v oblasti primární prevence rizikového chování z hlediska školních metodiků
prevence ze základních škol městské části?

•

Jak probíhá spolupráce s Pražským centrem primární prevence (organizační složka MCSSP)?

4. Stará škola
•

Prosím o předložení kompletních informací spojených s přípravou realizace vzniku nového
školského zařízení (ZŠ) na území městské části Praha 10 - tzv. Staré školy V Olšinách
ve Strašnicích. Jedná se o průběh procesu registrace, výběru personálu, koncepce školy
a dalšího.

•

Sdělte, prosím, úplné informace o tom, z jakých důvodů není zahájena rekonstrukce tzv. Staré
školy V Olšinách?

Pokud nedochází k plánované rekonstrukci tohoto objektu, znamená to v následujících dvou letech
nedostatek míst v základních školách na území městské části Prahy 10 (ZŠ V Olšinách měla mít kapacitu
470 míst).
•

Jak budete řešit nedostatek míst pro děti v prvních a také v šestých třídách v kontextu kapacit

základních škol (jaký je plán řešení)?“
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V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail formou textu tohoto přípisu a příloh.

1. Koncepce školství v MČ P10


Uvedený materiál „Koncepce školství“ je ve fázi rozpracování. Podílí se na něm OŠK,
místostarosta MgA. David Kašpar,
, ředitelé škol a školských zařízení,
zástupci již ukončeného projektu MAP I. a nového projektu MAP II:
, Mgr. Martina Mottlová,
.
Mgr. Bc. Jana Vinterová. Na materiálu se dále podílí
členové pracovní skupiny z roku 2018:
Mgr. Martina Mottlová.



Uvedené osoby byly vybrány s ohledem na propojenost připravované koncepce a realizace
projektu MAP. Na výběru se podílela Mgr. Bc. Jana Vinterová a MgA. Kašpar, někteří aktéři
přípravy koncepce (členové pracovní skupiny) byli nominováni jinými řediteli škol z důvodu
jejich odbornosti. Aktivní zapojení ředitelů škol nebylo omezeno, ale nebylo ani povinné.
Členové pracovní skupiny nebyli formálně schvalováni.



Vynaložené finanční prostředky za zpracování Koncepce školství nelze v tuto chvíli predikovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí, tudíž v okamžiku poskytnutí informace neexistující
informaci, bylo v této části žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4
InfZ), které Vám bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Schválené kroky v realizaci Koncepce školství jsou v Usnesení RMČ č. 186 ze dne 26. 3. 2019 viz
Příloha č. 1.
Materiál byl předložen ke schválení dle Usnesení RMČ č. 186 ze dne 26. 3. 2019 viz Příloha č. 1.
Vznikající koncepce školství je koncipována na období 2020-2025.





2. Sociální klima ve školách


Šetření sociálního klimatu v základních školách nebylo realizováno, protože nebylo
rozpočtováno. Došlo k dohodě, že šetření bude probíhat v následujícím školním roce.

3. Primární prevence rizikového chování dětí
Selektivní primární prevence (dále jen SPP):


Selektivní primární prevence je realizována stejně jako v předešlých letech, kdy byl příspěvek
jednotlivým školám vyčíslen částkou 10 000,- na jednu základní školu. Školy si podle potřeby
čerpají pod UZ příspěvek na okamžitou intervenci v případě potřeby.

Ostatní body tohoto dotazu nelze zodpovědět (nemáme validní informace), školní rok končí až k 28. 6.,
tudíž školy prozatím nevyhodnocovaly informace. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo souběžně zasláno na adresu
Vašeho trvalého pobytu.
Všeobecná primární prevence (dále jen VPP):



Ve školním roce 2018/2019 využívaly školy finanční prostředky MČ Praha 10 na realizaci
všeobecné primární prevence. Program pokračuje. Školy si samy objednávají kreditované firmy
a čerpají na pokrytí programů pro I. i II. stupeň příspěvek z rozpočtu.
Výsledky z programu primární prevence od jednotlivých škol zatím nemáme. Školní metodici
prevence dosud programy nevyhodnotili. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti vydáno
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rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo souběžně zasláno
na adresu Vašeho trvalého pobytu.


Nadále se plánuje podporovat školy při realizaci preventivních aktivit.

Školní metodici prevence (dále jen ŠMP):


Pravidelná setkávání školních metodiků prevence probíhají.



Výjezd školních metodiků prevence nebyl uskutečněn (nebyl rozpočtován).



Školní metodici prevence nebyli na současné trendy primární prevence dotazováni. Není
v kompetenci zřizovatele škol přezkušovat školní metodiky prevence. Z tohoto důvodu bylo
v této části žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám
bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.



Školní metodici prevence se občas scházeli s
v setkávání přínos.

, Ne všichni metodici vidí

4. Stará škola


MČ nepřipravuje zřízení nové školy v ulici V Olšinách, neboť objekt není schopen provozu
v souladu s právními předpisy, hygienickými a dalšími podmínkami. Nelze proto předložit
informace o průběhu procesu registrace, výběru personálu, koncepce školy a dalšího, jedná se
o neexistující informaci. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho
trvalého pobytu.



Rekonstrukce nebyla zahájena z finančních důvodů.



Případný nedostatek míst bude řešen stávajícími kapacitami škol. Většina škol není prozatím
naplněna tak, aby nemohla přijímat nové žáky.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Mgr. Bc. Jana Vinterová
pověřená vedením odboru školství

Digitálně podepsal
Jana
Jana Vinterová
2019.07.01
Vinterová Datum:
10:50:13 +02'00'
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Příloha č. 1

Městská část Praha 10
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Rady městské části Praha 10
číslo 186
ze dne 26. 3. 2019
k návrhu na souhlas s prodloužením termínu schválení Koncepce rozvoje školství v městské části
Praha 10
Rada městské části Praha 10
I.

souhlasí
s prodloužením termínů souvisejících se schválením Koncepce rozvoje školství v městské části
Praha 10, schválených na jednání Rady městské části Praha 10 dne 20. 9. 2018 v usnesení č. 789
a)

v bodě II. 1.2. zajistit prezentaci zpracovaného koncepčního materiálu, návrhu
koncepce rozvoje školství v MČ Praha 10 pro období 2019-2023 vč. akčního plánu
s časovým harmonogramem na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání, a to do 20. 9.
2019

b)

v bodě II. 2.1. předložit návrh koncepce rozvoje školství v MČ Praha 10 pro období 20192023 ke schválení RMČ a ZMČ, a to do 30. 9. 2019
Renata C h m e l o v á
starostka
Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta
Anotace:
samospráva; školství
Provede:
Na vědomí:
OŠK
Garant: Mgr. Bc. Vinterová, pověřená ved. OŠK
Číslo tisku:
P10-028508/2019
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