
ZÁPIS  č. 19/ KPŠ RMČ  

z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 

které se uskutečnilo v úterý 21. září 2021 

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

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

Jednání komise v 16:02 zahájil a řídil předseda komise Mgr. Michal Janovský. V úvodu 

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

jednání. Jelikož tomu tak nebylo, bylo hlasováno o programu.   

  

Program byl schválen. 

pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

1. Informace  - počty dětí v MŠ Praha 8 k 1/9 2021 

  -  počty žáků v ZŠ Praha 8 k 1/9 2021 

-   konkurs na funkci ředitelky/ředitele MŠ Kotlaska 

  -   letní provoz MŠ ve školním roce 2020/2021 

  -    aktuální stav po zápisu do MŠ 

  -    cenová nabídka na elektronický předzápis do MŠ MČ Praha 8 

 

2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 

komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Mgr. 

Kvačkovou  

pro 7, proti 0, zdržel se 0 

-  žádost o stanovisko obce ohledně otevření ZŠ Meridian česko-

britská škola s.r.o. na území MČ Praha 8 

komise s návrhem souhlasí 

pro 7, proti 0, zdržel se 0 

    Mgr. Pavlů odchod 16:47 

 

3. Různé:   -      komise žádá pana radního Ing. Hřebíka, Ph.D. o bližší 

informace ohledně výpovědí v objektu Chabařovická a 

doporučuje ponechat objekt pro školské zařízení   

-                  komise žádá Mgr. Slabého, aby po skončení projektu Trenéři do 

     škol informoval komisi o jeho vyhodnocení  

 

Další termíny jednání komise – vždy úterý, a to: 23/11 2020 vždy v 16:00 v KD Krakov. 

 

Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 17:12. 

  

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 


