
ZÁPIS  č. 6/ KPŠ RMČ  

z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. září 2019 

v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov od 16:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

Jednání komise v 16:05 zahájil a řídil předseda komise Mgr. Michal Janovský. V úvodu 

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

jednání. Pan předseda navrhuje ještě zařadit bod – Žádost o stanovisko k navýšení kapacity 

ZŠ německo-českého porozumění. Program byl s tímto rozšířením schválen. 

pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

1. Informace - počty dětí v MŠ MČ Praha 8 k 2/9 2019 

 - počty žáků v ZŠ MČ Praha 8 k 2/9 2019 

- letní provoz MŠ MČ Praha 8 v roce 2019 

- o jednání s MHMP o benefitech pro učitele (p. místostarosta 

Mgr. Tatranský) 

- bylo zřízeno několik parkovacích míst pro zaměstnance škol, 

naproti tomu možná realizace výhodných telefonních tarifů je 

složitější. Nelze zaměstnance škol přidat k současné rámcové 

smlouvě Městské části Praha 8. Možností by bylo, aby si 

jednotlivé školy pro své zaměstnance (pedagogy i nepedagogy) 

zřídily "skupinové, nebo tzv. rodinné balíčky". Otázkou je 

výhodnost tarifu, s ohledem na počet zájemců v jednotlivé škole, 

a s ohledem na jejich současné tarify.  
 

 

 

2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 

komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Mgr. 

Kvačkovou 

pro 9, proti 0, zdržel se 0 

       - Žádost o nájem obecního bytu – předkládá předseda komise 

     komise s návrhem přidělení bytu žadateli dle IS MCP8 

254088/2019 ze dne 7. srpna 2019 souhlasí – po dobu trvání 

pracovního poměru u zaměstnavatele, školy, zřizované MČ 

Praha 8 

pro 9, proti 0, zdržel se 0 
- Žádost o stanovisko obce – Soukromá ZŠ Pyramida - předkládá  

předseda komise 

komise s žádostí souhlasí  

pro 9, proti 0, zdržel se 0 

-       Žádost o stanovisko obce – ZŠ německo-českého porozumění, 

      navýšení kapacity - předkládá předseda komise 

komise s žádostí souhlasí  

pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 



Ing. Kroutil, Mgr. Franc odchod 17:04 

Mgr. Roubíček odchod 17:08 

 

3. Různé:   -      Mgr. Pavlů navrhuje usnesení:  

„komise RMČ pro školství vyzývá Radu MČ Praha 8, aby 

neprodávala bytový dům Na Dlážděnce , ale aby hledala 

prostředky, včetně grantových,  na rekonstrukci bytového domu, 

který by měl sloužit mimo jiné pracovníkům ve školách, 

zřizovaných MČ Praha 8“ 

komise s usnesením souhlasí 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

V diskusi byl panem místostarostou zodpovězen dotaz RNDr. 

Blahunkové, že na příští rok v rozpočtu nejsou plánovány 

prostředky na dotovaný jazykový pobyt pro žáky 8. tříd ZŠ do 

Anglie. 

 

 

 

 

další termíny jednání komise – vždy třetí čtvrtek v lichém měsíci  – tedy 21/11 2019, vždy 

v 16:00 v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov.  

 

Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 17:29. 

  

Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 

 

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

 

Ověřovatel zápisu  -  Mgr. 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, Petra Hainzová, M.A., Michal Malý 


