
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ 

KONANÉHO DNE 05.05.2016 
 
Jednání se zúčastnili: 
 
Předseda:                   Ing. Vít Bobysud 
Místopředsedkyně:     Yveta Kvapilová 
Členové:                     Ludmila Tichá, doc. Ing. Petr Praus, CSc., Miloš Drha 
Tajemník:                   Evžen Mošovský            
Zapsala:                     Ing. Milada Martinovská 
 
Hosté:             Zbyněk Pastrňák   
 
Program: 
 

1)   Funkčnost systému rezervace ubytování na Kozlu  
2)   Umístění včelstev na střechu radnice 
3)   Akce rozloučení se školou  
4)   Informace z kontroly programu pro ZŠ – „Podpora ozdravných pobytů žáků“ 
5)   Přestavba sportcentra na mateřskou školu 
6)   Různé 

 
 
1/  Funkčnost systému rezervace ubytování na Kozlu 
 
Tento bod jednání se přesouvá na další jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. 
Ubytování v rekreačním objektu Kozel a otázky s tím spojené se budou probírat                  
na výjezdním zasedání ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol.   
 
 
2/  Umístění včelstev na střechu radnice   
 
Členové výboru podporují úsilí zástupkyně starosty RNDr. Marcely Plesníkové umístit 
včelstva na střechu budovy Úřadu městské části Praha 13. Pro realizaci tohoto projektu      
se počítá s využitím dotací. Pan doc. Ing. Petr Praus, CSc. navrhl umístit včelstva               
do Centrálního parku a to v rámci výchovy mládeže. Vyvstává otázka, jak zabránit 
vandalismu a krádeži úlů. 
  
Usnesení č. 12/2016:     
 
VVV podporuje zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovou v umístění včelstev na střechu budovy 
Úřadu městské části Prahy 13. 



3/  Akce rozloučení se školou    
 
Akce „Rozloučení se školním rokem“ proběhne v úterý 21.6.2016 v Centrálním parku. Sedm 
škol bude vystupovat se svým programem v půl hodinových intervalech pro radost a 
pobavení své a všech diváků. Pan Ing. Vít Bobysud zajistil ve spolupráci s paní 
místostarostkou RNDr. Marcelou Plesníkovou podium a ozvučení včetně potřebných 
finančních prostředků. 
  
Usnesení č. 13/2016:     
 
Členové výboru vítají takovéto aktivity škol, kdy žáci vystupují pro sebe a ostatní. 
 
 
 
4/  Informace z kontroly programu pro ZŠ – „Podpora ozdravných pobytů žáků“   
 
Program „Podpora ozdravných pobytů žáků“, který byl realizován v rekreačním objektu 
Kozel, plní svůj účel. 
Na to, jak ozdravný program plnil svou úlohu, se byli podívat členové VVV v zastoupení Ing. 
Víta Bobysuda, Yvety Kvapilové a tajemníka výboru Evžena Mošovského. Dále se 
v rekreačním objektu byla podívat zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, zastupitel 
Ing. Michal Drábek a ředitel FZŠ Mezi Školami 2322 PhDr. Petr Vodsloň. 
Kromě ozdravného pobytu plnily děti environmentální program poznávání živočichů a rostlin. 
Padl návrh na vybudování malé lezecké stěny pro děti a nechat stěnu doplnit do projektu    
na zpevnění sesouvajícího se svahu. Na tento svah se již dělají odborné posudky. 
 
Usnesení č. 14/2016:     
 
Všichni se shodli, že program „Podpora ozdravných pobytů žáků“ splní svůj účel. VVV doporučuje se 
opět zúčastnit v případě opětovného vypsání tohoto programu. 
 
 
 
5/  Přestavba sportcentra na mateřskou školu  
 
Na rekonstrukci bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté 
děti bylo vydáno stavební povolení. 
Navrhované stavební úpravy zahrnující rekonstrukci v prostorách bývalého sportcentra a 
navržená koncepce mateřské školy s navrhovanou kapacitou 137 dětí využívá v maximální 
možné míře provozně a prostorově celý objekt. Rekonstrukce bude řešena komplexně,        
to znamená, že budou provedeny stavební práce, elektrorozvody, kanalizace, plynovod, 
vzduchotechnika, technologie gastro provozu, technologie výtahů, vybavení sanitárních 
prostor, jídelny, kanceláří a herních prostor dětí zařizovacími předměty. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby je již v běhu. V případě neobdržení dotace je možnost 
soutěž zrušit. Do smlouvy o dílo bude zakotvena klauzule, že v případě potřeby může být 
stavba odložena. 
Očekává se dotace z evropských fondů poskytnutá přes Magistrát hlavního města Prahy.  
Na dotaci z MŠMT nedosáhneme, protože v dotačních podmínkách byla podmínka otevření 
nové mateřské školy do 1.9.2016. 
  
Usnesení č. 15/2016:     
 
VVV podporuje snahu dokončit projekt přestavby bývalého sportcentra na mateřskou školu. 
 
 



6/  Různé    
 

a) Úřad městské části má v termínu do 15.6.2016 předložit na magistrát rozpis akcí, 
které budou probíhat na území MČ Prahy 13 v rámci projektu „Praha město sportu“. 
Praha se pro rok 2016 honosí titulem „Evropské hlavní město sportu“, což je 
jedinečná šance, jak lidem ukázat cestu k aktivnímu a zdravému stylu života. 

b) Dále byl projednán deficit finančních prostředků v rozpočtech základních škol, který 
byl ponížen oproti minulému roku a to o cca 2 400 000 Kč. V současné době se 
odbor školství s vedením úřadu Prahy 13 snaží dorovnat finanční schodek 
v rozpočtech škol na rok 2016. 

c) Středisku sociálních služeb Lukáš se podařilo ve spolupráci s Výborem pro výchovu a 
vzdělávání ZMČ Praha 13 a hlavně aktivního přispění Ing. Víta Bobysuda většinu 
zařízení z původní kuchyně (budovali a zařizovali novou kuchyni) převést fyzicky a 
účetně na několik školských zařízení.  

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Vít Bobysud 
                                                                                               předseda výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evžen Mošovský 
tajemník výboru 


