
ZÁPIS  č. 14/ KPŠ RMČ  

z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 24. září 2020 

na terase před KD Krakov od 16:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

Jednání komise v 16:00 zahájil a řídil předseda komise Mgr. Michal Janovský. V úvodu 

jednání pan předseda požádal přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního programu 

jednání. RNDr. Blahunková navrhuje bod "obědy pro děti ze sociálně potřebných rodin".  

  

Program byl s tímto rozšířením schválen. 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

1. Informace  - distanční vzdělávání v ZŠ MČ Praha 8 ve školním roce 

2019/2020 

Mgr. Franc příchod 16:07 

PhDr. Ing. Fichtner, MBA příchod 16:15 

-       plynofikace tenisového areálu Lokomotiva Praha, z.s. – nová 
      trasa přes areál MŠ – stanovisko OSM 

-       počty žáků v ZŠ Praha 8 
-       počty dětí v MŠ Praha 8 

 

2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 

komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Mgr. 

Kvačkovou  

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- žádost o stanovisko obce ohledně otevření pobočky ZUŠ 

Folklorika Praha, s.r.o.  na území MČ Praha 8 

 komise s návrhem souhlasí 

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

-       žádost PREdistribuce, a.s. ohledně koupě pozemku parc. č. 

616/3, k.ú. Karlín 

komise žádá vyjádření SeS MČ Praha 8 k této záležitosti 

s ohledem na rozšíření ZŠ Lyčkovo náměstí a další rozvoj 

školy 

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- žádost o stanovisko obce ohledně otevření ZŠ PED Academy 

School základní škola, s.r.o. na území MČ Praha 8 

komise s návrhem souhlasí 

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

-       obědy pro děti ze sociálně potřebných rodin  

komise navrhuje odboru školství zjistit u ZŠ, zřizovaných 

MČ Praha 8, zda všichni žáci námi zřizovaných základních 

škol mají k dispozici potřebné pracovní sešity a zda jejich  

zákonní zástupci neměli problém s jejich zakoupením 

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

3. Různé:   -     komise vzala na vědomí zaslání manuálu a žádá členy o vyjádření 

nejpozději do pondělí 5. října 2020 včetně 

 - komise doporučuje RMČ úpravu Jednacího řádu komisí tak, aby byla 

zmíněna i možnost konání komise online 

  

 

 

Další termíny jednání komise – vždy čtvrtek, a to: 26/11 2020 vždy v 16:00 v KD Krakov.

  

 

Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 17:05. 

  

Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 

 

Předseda komise Mgr. Michal Janovský   ..….……………………………… 

 

Ověřovatel zápisu  -  Mgr. Dana Herta Kvačková ………………………………………… 

 

Rozdělovník: e-mailem: Mgr. Michal Janovský, Mgr. Martin Roubíček, PhDr. Ing. Matěj 

Fichtner, MBA, Mgr. Tomáš Pavlů, Ing. Anna Kroutil, RNDr. Dana Blahunková, Mgr. Pavel 

Franc, Mgr. Dana Herta Kvačková, Mgr. Tomáš Tatranský, Michal Malý 


