
Školská rada dne 14. 5. 2018 

 

Přítomni: 
členové: R. Motlochová (RM), M. Roth (MR), I. Smrčková (IS), M. Hronková (MH),  
hosté: J. Měchura (JM) - host, V. Klemenc (VK) - host  
omluveni: M. Coller, J. Matyášek  

Program:  
 seznámení s výsledky úkolů debatovaných na předešlé ŠR viz zápis 

http://www.zsjandusu.net/fileadmin/downloads/rodice/sr/2018_01_29_SR.pdf 
 fluktuace učitelského sboru - dotaz na vedení školy 
 seznámení s harmonogramem výstavby nové tělocvičny na místě školního hřiště - dotaz na městskou 

část  
 seznámení s plánem výuky v průběhu výstavby- dotaz na vedení školy  
 seznámení s provozem Školní družiny v průběhu výstavby školního tělocvičny na místě stávajícího 

hřiště - dotaz na vedení školy 
 seznámení s průběžným stavem Petice za zrušení školního hřiště - dotaz na RM  
 seznámení s výsledkem zápisů do 1.tříd/ kapacita školy - dotaz na vedení školy 

Témata Školské rady 

1) Aktuální stav veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 2. tělocvičny 
Odpověď MČ Praha 22 zaslaná email dne 14.5.: veřejná zakázka byla usnesením 81. RMČ dne 18. 4. 2018 
zrušena, veřejná zakázka se bude opakovat. 
Diskuze:  
(JM) Seznámil ŠR s důvody postupu výběrové komise, jíž je členem. Výběrová komise doporučila RMČ zrušit 
VZ. Důvodem bylo to, že zůstal pouze jeden dodavatel, který splnil zadávací kritéria. Tato VZ byla 
dvoukolová, nyní se předpokládá změkčení některých zadávacích kritérií (blíže neupřesněno), VZ bude 
vyhlášeno pravděpodobně jako jednokolové.  
(RM) Seznámila ŠR s informacemi, které získala z běžně dostupných veřejných zdrojů (https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/telocvicna-viceucelova-sportovni-hala-zs-jandusu ). V zadávací dokumentaci k dílu je 
uvedena doba výstavby do 450dní (jde o soutěžní kritérium). V podmínkách Provádění díla pak informace, 
že Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce nebude možné realizovat o víkendech.  
(VK) Upozornil ředitele školy na svou dosavadní zkušenost se realizací staveb v režii RMČ.  
  
ŠR se usnesla:  
Určená maximální doba výstavby je nepřiměřeně dlouhá, stejně tak zákaz provádění stavebních prací o 
víkendech není pro tento typ výstavby vhodný. ŠR navrhuje RMČ do nové zadávací dokumentace k VZ 
zanést:  

 přísnější kritéria na délku výstavby (ponechat jako soutěžní kritérium), 
 nutnost realizace výstavby o víkendech, svátcích a o prázdninách, tím zkrácení doby výstavby (co 

největší eliminace negativních dopadů výstavby na výuku).  
 
JM sdělil členům ŠR, že je ve výběrové komisi, s projektantem i dalšími zúčastněnými lidmi byl v častém 
kontaktu a společně projekt konzultovali a upravovali. V průběhu stavby se bude účastnit kontrolních dnů a 
bude na ni z pozice ředitele školy dohlížet. 
 
ŠR požádala pana ředitele o přednesení usnesení ŠR na Školské komisi dne 24.5. 2018. 
 
 
 
 
 
 



 2) Rozšíření Školní jídelny (ŠJ) 
 
Odpověď MČ Praha 22 zaslaná email dne 14.5.: je zpracována studie, připravují se zadávací podmínky 
veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace.  
 
Diskuze:  
(RM) Seznámila ŠR s aktuální situací v ŠJ (na základě schůzky s ředitelkou ŠJ 29.3.). V ŠJ došlo k navýšení 
kapacity varny, nikoli však stravovacích prostor. Zcela nedostatečná je kapacita šaten. RM diskutovala 
možnost umístění podhledů na strop ŠJ. Těmito bychom se pokusili eliminovat vysokou hlučnost objektu.  
ŠR se usnesla:  
Prostory ŠJ jsou pro neustálý nárůst strávníků již nedostatečné především v části stravovacích prostor a 
šaten pro žáky ŠR navrhuje RMČ změnit strategii plánovaných investičních akcí ve prospěch navýšení 
kapacity ŠJ, přistoupit k realizaci zakázky na projekt v tomto roce a přistoupit k její výstavbě v roce 
následujícím. 
 
ŠR požádala pana ředitele o prezentaci tohoto závěru na Školské komisi 24.5. 2018.  

3) Náhradní hřiště v parku Otevřené zahrady  
 
Odpověď MČ Praha 22 zaslaná email dne 14.5.: projekt parku prezentoval pan starosta a projektanti v 
dubnovém UZ a debata s architekty proběhla přímo na místě ve čtvrtek 3. května 2018. 
 
Diskuze: 
(RM) Seznámila ŠR s informacemi, které získala na debatě s architekty 3.5. Pan starosta zde ujistil občany 
(současné podnájemníky), že do října 2019 se s výstavbou parku nezačne. Dále pak sdělil architektům záměr 
vybudovat v parku travnatou plochu, která by z části nahradila školní házenkářské hřiště.  
  
ŠR vzala na vědomí.  

4) Informace k akci “zateplení školy”  
Odpověď MČ Praha 22 zaslaná email dne 14.5.: název akce „Energetické úspory ZŠ Jandusů“ - předpokládá 
se aktualizace projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, realizace v roce 2019. 
  
Diskuze:  
RM vznesla svoji obavu, zda nedojde k souběhu této akce a akce Výstavby tělocvičny. JM RM ujistil, že 
výměna bude plánována na období letních prázdnin na výuku nebude mít vliv. JM upřesnil, že zatím je tato 
akce ve fázi příprav a půjde převážně o výměnu oken v přístavbě hlavní budovy.  
 
ŠR vzala na vědomí.  
 

5)  Snížení hlučnosti Školní jídelny  
  
Zodpovězeno v ad2).  
ŠR vzala na vědomí.  
 

6) Fluktuace učitelského sboru  
JM seznámil ŠR se změnami v učitelském sboru v průběhu posledních let. Průměrný počet odcházejících 
učitelů je cca 3-4 za rok (včetně odchodů na RD a do důchodu). Důvody jsou jak na straně zaměstnanců, 
tak na straně zaměstnavatele (nespokojenost s kvalitou práce pedagogů). V červnu 2017 byl ukončen 
zaměstnanecký poměr 11 pedagogických pracovníků ( z toho 4 na RD a 1 do důchodu)  
 
 
Diskuze:  



RM upozornila ŠR na skutečnost, že na vlastní žádost odešly dvě angličtinářky, rodiče toto vnímají jako 
bolestivou ztrátu. JM doplnil, že v tomto počtu jsou uvedeni i zaměstnanci, kteří odešli na mateřskou 
dovolenou a do důchodu. 
MR podal informaci, že uvedená fluktuace je dlouhodobě na cca 50% průměrné fluktuace pracovníků ve 
školství, která se dlouhodobě pohybuje mezi 12-18%. Dopad na fluktuaci ve školství má jak nabídka trhu 
práce, tak i rostoucí věk pracovníků ve školství. Uplatnění angličtinářů v soukromé sféře, lze vzhledem 
k ohodnocení učitelů, brát jako smutný fakt. 
 
ŠR vzala na vědomí.  
 

7) Seznámení s harmonogramem výstavby 2. tělocvičny  
Dotaz je nutné směřovat na ÚMČ – nezodpovězeno. 
JM informoval, že v tomto okamžiku je připravovaná výzva k VZ a harmonogram tedy není znám.  
 

8) Průběh výuky v průběhu výstavby 

 
JM informoval ŠR, že bude vyhlášeno výběrové řízení na dodání klimatizace do NP. JM ŠR informoval, že 
není zastáncem tohoto řešení, neboť se obává negativního dopadu na zdraví žáků a pedagogických 
pracovníků.  
MR ověřit na Školské komisi, zda nedošlo k pochybení v projektu či u dodavatele a reklamovat. Stavba určitě 
musí splňovat určité hygienické normy a zde je nejspíše nedostatečná střešní izolace, anebo jde o vadu 
projektu. 
 
Diskuze:  
MH upozornila ŠR, že před výstavbou druhé části NP proběhla debata o nešťastné orientaci oken na jih, ale 
změna tak, aby okna učeben směřovaly do současné zahrádkářské kolonie již nebyla možná.   
 
ŠR vzala na vědomí.   
 

9) Provoz školní družiny v průběhu výstavby tělocvičny  
JM informoval ŠR o plánu provozu ŠD v průběhu výstavby. ŠD bude využívat k venkovním aktivitám hřiště 
u ŠD (3 oddělení) a budou probíhat vycházky na stejná místa jako v současnosti do Obory, k okolním 
rybníkům, na hřiště za Normou, ke vzdálenějšímu hřišti V Bytovkách, případně tematické vycházky. Po 
zrušení části venkovního hřiště nedojde k omezení počtu oddělení, které využívají školní hřiště tzn. tři 
oddělení zůstanou v prostoru kolem NP, čtyři oddělení budou nadále využívat školní hřiště.  
 
Diskuze:  
RM vznesla obavu, zda bude nezastavěná plocha školního hřiště pro aktivitu čtyř oddělení ŠD dostatečná. 
VK seznámil ŠR s myšlenkou, že pokud by se přistoupilo ke koupi Nafukovací haly, mohlo by se využít 
dobrých vztahů MČ se společností METRANS, a.s. a pokusit se vyjednat uskladnění v kontejneru s 
výhodným pronájmem. RM seznámila ŠR se svým šetřením problematiky uskladnění, sbalení a instalace 
nafukovací haly. JM informoval, že prioritou školy je pevná hala, a že je zpracován projekt, jsou finance a je 
připravena VZ. 
 
ŠR vzala na vědomí. 
  



10)Petice za zrušení školního hřiště - průběžný stav  

 
RM informovala ŠR o průběžném stavu (ze 4.5.) podpisů na Petici.  K tomuto datu bylo na petičních arších 
posbíráno cca 250 podpisů. Vzhledem k tomu, že Petiční archy jsou rozdistribuovány mezi 12 rodičů a 4 
stabilní sběrná místa, je třeba počet brát jako orientační. Přesný výsledek bude znám po ukončení Petice 
17.5. Primární cílovou skupinou jsou rodiče ZŠ Jandusů a občané Prahy 22, kterým není lhostejný osud 
školního hřiště.  
 
Diskuze:  
V kontextu Petice upozornil JM RM na zavádějící skutečnosti uveřejněné v Hlava 22. Jde především o tyto 
pasáže:  
 

 “ Škola svůj záměr zveřejnila v polovině dubna”. JM uvedl, že škola o připravované výstavbě 
tělocvičny informovala na KPŠ 11.9.2017 a také na setkání ŠR dne 29.1.2018. Na TS 23.4.2018 poté 
předala rodičům bližší informace a toto téma se následně probíralo také na KPŠ (23.4.2018). 
Informace k hale byly také vyvěšeny na web a FB školy 12.4.2018. 

 
RM upozornila, že tato věc byla schválena v listopadu na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ, tudíž v 
září muselo jít pouze o předběžnou informaci. Od schválení akce Zastupiteli nebyla informace ani rodičům 
ani třídním důvěrníkům oznámena. Na setkání ŠR tuto otázku výstavby otevřela RM, následně probíhala 
diskuze.  RM též uvedla, že opakovaně upozorňovala v období po konání této ŠR pana ředitele na 
skutečnost, že rodiče informaci o výstavbě nemají a dle RM je nutné rodiče o skutečnosti detailně informovat. 
RM dále uvedla, že škola prezentovala informace na webu školy a v dalších kanálech až jako reakci na 
informační email, který RM o získaných skutečnostech rozeslala na své kontakty a informace se tak začala 
mezi rodiči šířit neoficiální cestou. 
              

 “pro srovnání obdobná tělocvična Jana Keplera v Dejvicích byla postavena za 22 mil. Kč “....JM sdělil, 
že tato tělocvična není srovnatelná, realizace v roce 2009, je téměř o polovinu menší a pro zajímavost 
- tato byla postavena také na úkor venkovního hřiště.  

 
RM přijala tyto skutečnosti za relevantní a vysvětlila, že projekt byl vybrán jako příklad, protože jde o velmi 
vydařenou obdobnou stavbu stejného účelu.  Dalším příkladem může být tělocvična v Líbeznici.  

 Další zavádějící informace: “Město dalo přednost železobetonovému kvádru” (jedná se o prioritu školy 
a tělocvična nemá tvar kvádru), “...sejdou se tři stavby zároveň…” (sama paní RM sdělila, že Otevřené 
zahrady nebudou realizovány dříve než po říjnu 2019), “...není jiný adekvátní prostor, kde si denně 
může hrát 340 dětí…” (zůstane prostor u ŠD, atletická dráha, basketbalové hřiště, travnatá plocha, 
fitness park, prostor u bočního vchodu hlavní budovy, možnost využít Oboru)  

RM k tomuto dodala, že harmonogram jednotlivých staveb není přesně znám, nelze tedy vyloučit, že 
souběžně probíhat budou. S vysokou pravděpodobností revitalizace Cukrovarského rybníka a výstavba 
tělocvičny. Zopakovala, že prioritou je změnit pořadí staveb Otevřené zahrady a Tělocvična tzn. nejprve 
realizovat Zahrady a následně pak stavět Tělocvičnu č.2.  
 

ŠR vzala na vědomí. 
 

11) Zápisy do 1.tříd a 6.tříd s ohledem na kapacitu školy 
(JM) V tomto školním roce proběhl bezproblémový zápis do 1.tříd. K zápisu se dostavilo 105 dětí, 80 bylo 
přijato (74 spádových do naší školy, 5 spádových do ZŠ U Obory se sourozencem u nás a 1 spádový do ZŠ 
U Obory bez sourozence), 6 nespádových dětí (nespádoví do naší školy i do ZŠ U Obory) nebylo přijato, 17 
odkladů docházky a 2 zpětvzetí žádosti o přijetí. Do budoucích 6 tříd se hlásí cca 22 žáků z Kolovrat a třídy 
budou velmi naplněné (předpokládáme 30 žáků). Celková kapacita školy je dostačující. 
 
ŠR vzala na vědomí.  
  



12) Ostatní  
RM objasnila důvody vzniku volné url stránky na fb.me/RodiceZSJandusu. Vzhledem k tomu, že jako 
zástupce rodičů nemá efektivní kanál, jak s rodiči komunikovat (skrze oficiálními školními kanály toto nebylo 
umožněno), přistoupila RM k tomuto řešení.  Cílem je informovat rodiče o skutečnostech nabytých z pozici 
člena ŠR a současně naslouchat potřebám jednotlivých rodičů.  
JM okomentoval název FB stránky “Rodiče ZŠ Jandusů”, která neodpovídá obsahu. Ten se v podstatě 
zabývá jen výstavbou tělocvičny a boje proti ní a rozebírají se zde převážně témata, které se týkají ÚMČ 
Praha 22. Nevyskytují se zde jiné, pro rodiče důležité informace a rodiče až na výjimky na tomto kanále 
nereagují. Spousta informací není podložena fakty, jsou manipulativní. Nepovažuji to za kvalitní informační 
kanál, reagovat lze i na FB školy. 
 

Otázky od rodičů:  
 oprava mostku k Nové přístavbě? (JM) jde o majetek Prahy 22, JM přislíbil zajištění opravy.  
 dotaz zda panu řediteli došla 2. zpřesněná Námitka proti zápisu z KPŠ - (JM) Ano, bude 

zodpovězeno.  
 
 
 


