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Slovo starosty ... 
Zpráva o stavu školství v MČ 
    Všichni občané naší městské části nejsou seznámeni 
s problematikou základní školy v posledních letech. Proto 
si dovoluji vrátit se několik let nazpátek. Podle mého 
názoru se situace v naší škole podstatně zhoršila, když 
začaly problémy s  její kapacitou.  Bývalá ředitelka, se 
kterou jsme byli dlouhá léta spokojeni, odešla do důchodu.                                                 

     Byl vypsán konkurs, přihlásili se čtyři uchazeči, z nichž 
byl vybrán komisí ten nejlepší, alespoň podle ní. Jak se 
však časem ukázalo, bylo toho na vybraného kandidáta 
příliš mnoho.  Vznikly problémy ohledně personálního 
obsazení a problémy s řízením školy, protože 
nejhlavnějším úkolem ředitele je školu řídit a skloubit 
školní kolektiv tak, aby bezchybně fungoval. Z důvodu, že 
situace ve škole nebyla dobrá a došlo k úplné destrukci 
kolektivu, bylo rozhodnuto, že spolupráci s paní ředitelkou 
dohodou ukončíme a bude uspořádán nový konkurs na 
ředitele.  

     Dočasným vedením školy byla mnou pověřena paní 
učitelka Zina Kutová jako zástupkyně ředitele a  to 
z důvodu, že ji znám osobně již 20 let a pamatuje naši 
školu když šlapala tak, jak škola šlapat má. Byla také tou, 
které byla škola předávána bývalou ředitelkou.  

     Výběrové řízení má uzávěrku 29. února a tak držte 
palce,  aby se nám do něj přihlásil někdo, s kým bude 
většina zúčastněných spokojena, mám na mysli jak děti, 
tak i jejich rodiče a aby komise vybrala toho pravého. Další 
směr, kterým se školství v naší městské části bude ubírat, je 
s největší pravděpodobností ten, že s přibývajícím počtem 
obyvatel budeme muset naplánovat výstavbu nové 
základní devítileté školy v souladu s demografickou studií, 
která předpokládá konečný počet obyvatel  8 až 10 tisíc. 
Dále je nutné počítat s výstavbou nové modulové mateřské 
školy v Malém Háji, která bude mít dostatečný počet tříd 
včetně kuchyně s jídelnou a její velikost budeme 
přizpůsobovat požadavkům na její kapacitu, to znamená, 
že bude modulová od 50 až po 200 dětí. První krok pro  

plnění této vize byl již učiněn a MČ požádala hl.m.Prahu 
o peníze na výkup pozemků. 

S pozdravem  
                 Váš starosta Karel Hagel   

 

INFORMACE Z MČ 
 

Starosta městské části Praha – Dolní Měcholupy 
vyhlásil 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou 
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisí, v platném znění 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI  
ŘEDITELE/ ŘEDITELKY 

 Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10 
  

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů: 
-  odborná kvalifikace, včetně příslušné praxe  
-  organizační a řídící schopnosti 
-  způsobilost k právním úkonům 
-  bezúhonnost 
-  zdravotní způsobilost 
-  znalost školských předpisů a školské problematiky   

 

K přihlášce do konkursního řízení uchazeč přiloží: 
-  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém     
    vzdělání (včetně vysvědčení o státní  závěrečné zkoušce  
    a dokladů o dalším vzdělávání) 
-  doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5  
    odst.1 zk. č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním  
    zaměstnavatelem 
-  strukturovaný životopis 
-  koncepci dalšího rozvoje školské příspěvkové  
   organizace ZŠ Kutnohorská 36 (max. 5 stran 
   strojopisu formátu A4) 
-  výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
-  čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zk. č.  
   451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



- 2 - ZPRAVODAJ  LEDEN  2016 

  

 

-  originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu    
   funkce (ne starší dvou měsíců) 
-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro  
    účely tohoto kon. řízení ve smyslu zk. č. 101/2000 Sb.,  
    o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky 
základní školy je  1. 7. 2016.  

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně 
podepsané přihlášky uchazečů se všemi požadovanými 
přílohami došlé poštou na adresu:  
Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy, 
Dolnoměcholupská 168, 109 00  Praha 10  nebo 
doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha – Dolní 
Měcholupy nejpozději v den uzávěrky: 29.2.2016 do 
12.00 hodin. 
Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Kutnohorská - 
NEOTVÍRAT“. 

     Ing. Karel Hagel, starosta 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VOK 
 V 1. POLOLETÍ 2016 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 

1.2.2016 pond ělí   Ke Dráze 
15.2.2016 pond ělí   Parková 
29.2.2016 pond ělí   V Dolinách 
14.3.2016 pond ělí   Pod Lesíkem 
29.3.2016 úterý   Ke Slatinám 
11.4.2016 pond ělí   Ke Dráze 
25.4.2016 pond ělí   Parková 
9.5.2016 pond ělí   V Dolinách 

23.5.2016 pond ělí   Pod Lesíkem 
6.6.2016 pond ělí   Ke Slatinám 

20.6.2016 pond ělí   Ke Dráze 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ BIO KONTEJNER Ů 
 V 1. POLOLETÍ 2016 

V ČASE OD 13.00 DO 16.00 HODIN 
 

1) Čs. tankist ů - u budovy ÚMČ   - v sobotu   
     26.3.2016,  23.4.2016, 21.5.2016,18.6.2016 

2) Pod Lesíkem  – u stanoviště tř. odpadu  
     v sobotu    9.4.2016, 7.5.2016, 4.6.2016 
 

BIO VOK přistavovány na max. 3 hod s tím, že když dojde 
k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude 
kontejner odvezen a bude přistaven kontejner nový. U kontejnerů 
bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. 
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad   (především ze 
zahrad: listí, tráva, větve,   neznečištěná zemina, příp. kuchyňský 
bioodpad    rostlinného původu; NE živočišné zbytky) 

Upozorňujeme, že tento kontejner slouží pouze pro bioodpad 
a není určen k odkládání objemného odpadu typu starý 
nábytek, matrace, koberce apod.. 

 

HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 2016 

Kontaktní tel. na řidiče pro p řípad nenalezení 
svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318 

 

 
VÍKENDOVÉ SVOZY 

 
 
 

 
MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 

Pražské plynárenské, a.s. 
Termíny přistavení : 

- dne    12.01.16   od    8,00    do  11,00   hod.           
- dne      3.03.16   od  12,00    do  14,30   hod.  
- dne    12.04.16   od    8,00    do  11,00   hod. 
- dne    16.05.16   od  10,30    do  13,30   hod. 
- dne    20.06.16   od  14,30    do  17,00   hod. 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném před vjezdem do garáže úřadu MČ v ulici 
Čs. tankistů.    
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a  
ÚMČ  Praha - Dolní Měcholupy  nabízí odběratelům  
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální 
zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit 
záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4. 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.)  
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf. číslech  267175366  a  267175202,  
www.ppas.cz 
                                                                                              Šárka Fořtová, tajemnice 
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 Místní poplatek ze psů  !!! 

 

 

Do konce března, jako každý rok, je 
splatný místní poplatek ze psů. Majitelé čtyřnohých 
miláčků jsou do tohoto termínu povinni poplatek 
zaplatit. Stejně tak jsou průběžně majitelé povinni 
oznámit veškeré změny, které se pejska týkají.  Ať již 
jde o čipování a přihlášení se do evidence chovatelů 
psů Magistrátu HMP, z čehož Vám plyne následující 
dva roky sleva na poplatku nebo i odhlášení pejska či 
změna poplatníka třeba z důvodu odchodu do důchodu 
apod. Poplatky ze psů se řídí jednak zákonem o 
místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění a 
Vyhláškou hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. 
Tato vyhláška upravuje lokality a stanovuje výši 
poplatků ze psů.  Poplatník – vlastník pejska je 
povinen sám si výši poplatku v souladu s výše 
uvedenými předpisy spočítat a včas uhradit. Úřad 
jako správce poplatku, poplatek vyměřuje až po 
uplynutí období. Současně s vyměřeným poplatkem 
však stanoví i navýšení poplatku.  Poplatek můžete 
zaplatit v hotovosti do  pokladny úřadu, složenkou 
nebo převodem na účet č. 2111281318/2700, VS –
číslo popisné (červené). 
                                                                           Jana Hlavatá, kancelář úřadu 
 

Změny spojené s novelou zákona o občanských 
průkazech účinné od 1.1.2016  

Podrobné informace o době platnosti občanských 
průkazů občanů starších 70 let, vydávání občanských 
průkazů po dovršení 15 let věku občana, žádosti a 
převzetí nových občanských průkazů a cestovních 
dokladů v jiném místě apod., se dozvíte na našich 
webových stránkách nebo Vám rádi poskytneme 
informace v kanceláři úřadu, kde máme informační 
leták Ministerstva vnitra ČR k dispozici. 
                                                     Jana Hlavatá, kancelář úřadu 

 
Občan Dolních Měcholup na mistrovství světa   

v šachu 
 Velká gratulace patří našemu 12-tiletému 
spoluobčanovi, Jakubu Voříškovi, který reprezentoval 
Českou republiku na mistrovství světa v šachách na 
přelomu října a listopadu 2015 v Řecku. Ve své 
kategorii si polepšil ze startovací 120. pozice o 51 
příček na konečné umístění - 69. místo. Celkem se této 
kategorie účastnilo 202 chlapců do 12 let.  
                               Informace  z www.nss.cz 

 
 

Zápis do MŠ 
 

úterý  8. 3. 2016   9:00 -11:00 hodin 
                             15:00 -17:00 hodin 
 

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 
24.2.2016 od 10:00 – 11:30 a od 15:00 – 16:30, 
můžete si prohlédnout budovu MŠ, zodpovíme 
Vaše dotazy a můžete si vyzvednout formuláře 
k zápisu do MŠ 
 

K zápisu s sebou:  
a) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
b) rodný list dítěte 
c) vyplněnou Přihlášku dítěte k předškolnímu  
     vzdělávání 
d) doklad o trvalém bydlišti dítěte (vydává  
     ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy              
e) vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením  
     zdravotního stavu dítěte od dětského lékaře  
     (viz zadní strana formuláře). 
     Bez evidenčního listu nelze dítě přijmout  
     k předškolnímu vzdělávání (§ 50 zákon č.258/2000  
       Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

                                                                                                                      

Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ 
v souladu se zk. č. 561/2004 Sb., školský zákon a zk. č. 
500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 
Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a 
stanovených kriterií, která si stanovuje každá MŠ 
podle platných zákonů a podmínek školy (viz kriteria 
přijímání dětí do MŠ). Obecně platí, že se přednostně 
přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky a děti, které 
jsou řádně očkovány (zk. 258/2000 Sb.). 
 
Nahlédnutí do spisu – každý rodič může do 
svého spisu nahlédnout, případně jej doplnit dne 
24.3.2016 od 7,00- 9,00hod. 
           

Rozhodnutí  o přijetí dítěte – seznam 
pořadových čísel přidělených dítěti při zápisu, 
bude vyvěšen v MŠ dne 4.4.2016. 
                                                               

Písemná rozhodnutí si rodiče mohou vyzvednout 
osobně od 4.4. – 14.4.2016 od 7.00 – 13.30hod. 
  
                                                               Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ 
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BUDOUCNOST NAŠEHO ZPRAVODAJE 
 

Na konci roku 2015 byla jmenována redakční rada 
v čele s paní Ing. Zdeňkou Přibylovou. Vzhledem 
k tomu, že dosud nebyl doplněn člen rady zastupující 
Naše Měcholupy, nezmiňuji se o konkrétním složení, a 
ponechávám  seznámení s jejími členy na příště. 
Nicméně i v neúplném složení začala rada pracovat, 
zejména nad koncepcí našeho Zpravodaje. Padl návrh 
čtvrtletního vydávání periodika, ale není to úplně 
jednoznačně dojednané, protože dosud plnil zpravodaj 
právě tu funkci, že byl vydáván nepravidelně, 
přednostně, když bylo něco důležitého občanům 
potřeba sdělit. Čekají nás dále nějaké změny v designu 
Zpravodaje, což představuje samozřejmě i zvýšený 
náklad na vydání, ale otevírá cestu široké veřejnosti 
z řad našich občanů, kteří mají možnost a chuť do 
časopisu přispět svými příspěvky. Budeme 
samozřejmě rádi, když nám pošlete nebo předáte 
vhodný příspěvek ať již z historie Dolních Měcholup, 
vzpomínek na různá období prožívaných v naší 
městské části, aktivit tehdejších spolků, návodů na 
úpravu zahrádek, receptů apod.  případné příspěvky lze 
zaslat e-mailem na sekretariat@dolnimecholupy.cz 
„Ve hře“ je také změna ve zveřejňování inzerce, kde 
dosud platila přednost umístění inzerátů našich 
spoluobčanů a poté ostatních a to zdarma. Vzhledem 
k tomu, že rozšíření Zpravodaje bude i finančně 
nákladnější, zvažujeme inzerci placenou, abychom tím 
alespoň částečně zvýšené náklady uhradili.  
Zveřejňování příspěvků a inzerce v souladu s právními 
předpisy je v plné kompetenci redakční rady. 

                                                             Jana Hlavatá, člen  redakční rady 
 
   Centrum volného času    
            LEONARDO 
          www.leonardos.cz 
 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY 
 

Kroužky a kurzy pro 2. pololetí šk. roku 2015/2016 
probíhají v LEONARDO od 8.února do 24.června. 
Široká nabídka zahrnuje kroužky jazykové, výtvarné, 
keramické, tvořivé, dramatické, hudební, sportovní, 
taneční, jógu, šachy, ekokroužek i vycházky Prahou. 
 

Pravidelné aktivity nabízíme: 
* rodičům s dětmi 
* dětem školkovým i 2letým     
*školákům 
*dospělým i seniorům 
 

Bližší informace o kroužcích a kurzech, ale i o akcích 
pro veřejnost, najdete na www.leonardos.cz a získáte 
na info@leonardos.cz. 
 

PŘEDŠKOLKA LEONKA 
Naše Předškolka Leonka, která aktuálně vzdělává 10 
dětí ve věku 3 let, se v září 2015 zapojila do 
programu Ekoškola, mezinárodního vzdělávacího 
programu, který v České republice koordinuje 
sdružení TEREZA (www.terezanet.cz). Pro letošní 
rok si vybrala téma Jídlo a Prostředí.    
I když jsou v Předškolce Leonce malé tříleté děti, 
společně se nám podařilo založit truhlíkovou 
bylinkovou zahrádku za oknem, zasadit strom, jarní 
cibulky a česnek na naší předzahrádce. Děti se 
podílejí na přípravě svačinek a několikrát jsme 
navštívili trh a nakupovali společně zeleninu, ovoce  
a pečivo.  
Velice si ceníme i spolupráce s rodiči, kteří pro nás 
připravují svačinky, chodí číst dětem pohádky 
v rámci programu „Celé Česko čte dětem“ a někdy 
nás doprovázejí na středečních „putovních dnech“, 
při kterých objevujeme blízké okolí (Horní a Dolní 
Měcholupy, Dubeč, Koloděje, Uhříněves, Netluky, 
Hostivař, apod.). Intenzivní pobyt v přírodě je totiž 
jedním z předpokladů pro vytváření vnímavosti 
k přírodnímu prostředí.  
Leonka spolupracujeme také s Muzeem Říčany, 
které děti seznamuje se starými řemesly, nebo 
využívá programů Toulcova dvora a dalších 
organizací (např. „Jak se peče chleba“ Asociace 
místních potravinových iniciativ).  
Rádi bychom přispěli i my k obohacení života 
komunity obce, a tak se na jaře naši Leonci budou 
těšit na setkání s Vámi např. při tradičním vynášení 
Morany. Doufáme, že se nám s pomocí všech podaří 
naplnit kritéria programu a získat mezinárodní titul 
Ekoškola. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

         LEONARDO       
   K. Holubová, M. Němečková 

INZERCE 
Hledám ke koupi rodinný dům v  Dolních 

Měcholupech přímo od majitele. Tel. 604 617 788. 
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