Zápis č. 1/2019
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

14. 1. 2019

Místo konání:

ZŠ a MŠ Mendíků 2

Přítomno:

dle prezenční listiny – 6 členů (z celkového počtu 9 členů, 2 členové omluveni)

Veřejnost:

dle prezenční listiny přihlášeno 6, přítomno 7

Hosté:

Mgr. Iva Kotvová, místostarostka
Mgr. Jitka Poková – ředitelka školy

Program:
1) Zahájení, představení členů komise, prohlídka ZŠ a MŠ
2)

Informace o školách zřizovaných MČ Praha 4

3) Návrh rozpočtu MČ Praha 4 pro oblast školství na rok 2019
4) Funkční období ředitelů škol
5) Různé
17,00 – 17,30
prohlídka objektů MŠ a ZŠ Mendíků za doprovodu ředitelky školy Mgr. Jitky Pokové
Zahájení, představení členů komise, prohlídka ZŠ a MŠ

1)

Předseda komise A. Jaroš:
zahájení vlastního jednání, přivítání a představení jednotlivých členů komise, přivítání

-

veřejnosti
seznámení s programem, program beze změny

-

Informace o školách zřizovaných MČ Praha 4

2)

Tajemnice komise J. Ságlová
-

předala členům soubor Informace o mateřských a základních školách zřizovaných městskou
částí Praha 4, který obsahuje:

•

Mateřské školy, seznam, kontakty

•

Základní školy, seznam, kontakty

•

Kapacity mateřských škol, aktuální počet dětí a tříd

•

Kapacity základních škol, aktuální počet žáků a tříd
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•

Vývoj počtu žáků v ZŠ v letech 2008-2019

•

Informace o funkčním období ředitelů mateřských škol

•

Informace o funkčním období ředitelů základních škol

•

Přehled členů školských rad základních škol

•

Přehled počtu zaměstnanců mateřských a základních škol, rozpočet na přímé
náklady na vzdělání

•

Přepočtené pracovní úvazky v základních a mateřských školách

•

Nenárokové složky platů v mateřských a základních školách

•

Školská legislativa

•

Důležité odkazy

Přílohy:
•
•

Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných
městskou částí Praha 4
Jednací řád komisí Rady městské částí Praha 4 pro volební období r. 2018 až r.
2022

Návrh rozpočtu MČ Praha 4 pro oblast školství na rok 2019

3)
-

podklady rozpočtu na rok 2019 pro oblast školství (31 Vzdělávání I, 32 Vzdělávání II, Návrh
investičních výdajů na rok 2019 dle akcí, Kapitálové výdaje) zaslány členům komise emailem v předstihu;

I. Kotvová:
-

návrh rozpočtu sestavován na podzim, nyní projednáván v komisích, následně projednán
Radou MČ Praha 4 (mimořádné zasedání RMČ4), Zastupitelstvem MČ Praha 4 dne 6. 2. 2019,
14 dnů před tímto termínem bude zveřejněn na www.praha4.cz;

V. Nürnbergerová, A. Kříž, P. Kutílek:
-

žádost o konzultaci na Odboru finanční správy – zpracovatel rozpočtu, poté lze přijmout
stanovisko;

I. Michalcová
-

provozní rozpočet pro školy stanoven v dostatečné výši, v rozpočtu na opravy a investice vždy
zařazovány školské objekty dle technického stavu, v případě nenadálých výdajů je vždy
možné požádat zřizovatele;

Úkol: zajistit konzultaci ke tvorbě rozpočtu pro oblast VZDĚLÁVÁNÍ s Ing. Stelmachovou ve středu
16. 1. od 16,30, následně zaslat Usnesení k rozpočtu na rok 2019 a zajistit formou per rollam
stanovisko členů komise.
T:

do 18.1.2019
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Komise vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 pro oblast VZDĚLÁVÁNÍ I a II.
Veřejnost:
-

nekalé praktiky na odboru investic (zpráva z denního tisku),

I. Kotvová:
-

některé nálezy ve zprávě odboru kontroly byly částečně nedůvodné, valná většina nálezu byla
zhojena,

J. Zykánová:
-

zpráva odboru kontroly byla poskytnuta k nahlédnutí;

A. Jaroš:
-

pokusí se zprávu získat
4) Funkční období ředitelů škol

I. Kotvová:
-

dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) (dále jen „zákon“), ředitele
školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele
příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na
vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení;

-

dle § 166 odst. 3 zákona v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce
před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo
školského zařízení uvedeného v odstavci výše (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel
vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni
šestiletého období, zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem
lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské
rady, jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé,
počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté
období;

-

někteří ředitelé MŠ a ZŠ byli jmenováni či potvrzeni ve funkci ke dni 1. 8. 2013. Jejich
„šestileté období“ tak uplyne k 31. 7. 2019, s ohledem na výše zmíněnou legislativu by mělo
být období pro případné vyhlášení konkursních řízení stanoveno na 1. 2. 2019 – 30. 4.
2019; každé konkursní řízení trvá přibližně 3 měsíce.

-

Seznam dotčených ředitelů škol:
•

•

Mateřské školy
-

Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová, MŠ BoTa

-

Irena Michalcová, MŠ Trojlístek

Základní školy
-

Mgr. Helena Pondělíčková, Škola Kavčí hory
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-

Mgr. Romana Mrázková, ZŠ a MŠ Sdružení (jmenována k 8. 8. 2013)

-

Mgr. Jiří Vybíral, ZŠ Školní

-

PhDr. Bc. František Prokop, ZŠ Táborská

A.Jaroš, P. Kutílek:
-

komise se bude problematice věnovat na příštím jednání,

-

nutno vyžádat a připravit podklady (zprávy z kontrolní činnosti, přehled stížností, zpráva ČŠI,
výroční zprávy, výsledky hospodaření), vyjádření ŠR (u ZŠ), stanovisko „sdružení rodičů“

-

zajistit účast ředitelů dle časového harmonogramu, každý ředitel cca 30 minutový prostor pro
své vystoupení – zhodnocení dosavadní činností při řízení školy, přestavení vize dalšího
rozvoje,

-

jednání komise bude veřejné;

Veřejnost:
-

malý zájem o pozici ředitele školy, námět pro zřizovatele - vychovávat „nové“ ředitele škol
(umožnit další vzdělávání);

-

inzerce na EDU JOB, EDU IN,
5) Různé

Veřejnost:
existence Memoranda „Děti a město / prostor pro hru“, organizace Město přátelské dětem,

A. Jaroš:

memorandum bude představeno komisi na jednání 25. 3. 2019

Veřejnost:
-

nepokračování v projektu MAP II

J. Ságlová:

nebyla splněna základní podmínka účasti – zájem min. 70% škol zřizovaných MČ
Praha 4 a 70% škol jiných zřizovatelů, souběh témat s tématy Šablon z MŠMT ČR

I. Michalcová: velká náročnost administrace (zatěžující pro ředitele škol)
Veřejnost:
-

výsledek konkurzního řízení v ZŠ Nedvědovo náměstí-nebyl vybrán ředitel

I. Kotvová:

nebyl vhodný uchazeč

Veřejnost:
-

výsledek konkurzního řízení na ZŠ Poláčková

J.Ságlová:

uchazečka Mgr. Nováková nebyla jmenována, konkurzní řízení bylo zrušeno-legitimní
právo zřizovatele;
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P. Kutílek:

Volební řád ŠR-nutná aktualizace

Příští jednání komise se uskuteční 25. 2. 2019 v historické budově radnice v Nuslích,
místnost č. 205 od 16,00.
Jednání komise ukončil předseda A. Jaroš ve 20,15.

…………………………………………………

Adam Jaroš, v.r.
předseda komise

Zapsala: Jana Ságlová
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