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Vážení spoluobčané, rodiče, 
 

tímto zpravodajem vás především zveme na 
mimořádnou a veřejnou schůzi Školské rady, která se 
bude zabývat situací v naší základní škole. Nicméně 
protože tato schůze má za úkol především diskuzi 
s rodiči, zpravodaj přináší i základní informace, které 
mohou přispět ke kvalitě diskuze o školské 
problematice. 
  

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

    Díky přestavbě a modernizaci školní kotelny 
ve školním roce 2012/2013 byla zřízena 5. třída. Nyní 
je kapacita MŠ 105 dětí. I přesto však není kapacita 
MŠ dostačující a ne všechny děti se do MŠ dostaly. 
Pokud se dítě z kapacitních důvodů nedostalo do MŠ 
a navštěvuje soukromé předškolní zařízení, bude mu 
poskytnut příspěvek nejvýše 2000,-Kč/měsíc, dle 
Kritérií pro výplatu příspěvku, která jsou uveřejněna 
na stránkách MČ Dolní Měcholupy. Jde o unikátní 
způsob podpory rodičů s dětmi, který nejen neplyne 
z žádného zákona, ale je i zcela výjimečnou formou, 
jakou právě (a možná jen) naše městská část 
projevuje svou odpovědnost vůči rodičům i dětem. 
   Městské části byla schválena dotace na dostavbu 
MŠ ve výši 5 000 000,-Kč. V současné době je 
situace následující: stavební povolení bude vydáno 
pravděpodobně na konci března, následně bude 
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, 
výběr dodavatele stavby proběhne v dubnu, začátek 
stavby reálně v červnu 2016. Na podzim by tedy 
měla být kapacita školky vyšší. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

    Ředitelka školy paní Mgr. Mottlová po 
vzájemné dohodě se zřizovatelem školy podala 
výpověď k  31.01.2016, jak bylo publikováno 
v lednovém Zpravodaji. Dočasným vedením školy 
byla pověřena paní Mgr. Zina Kutová. 

Zřizovatel ZŠ vyhlásil konkurzní řízení pro výběr 
ředitele/ky Základní školy Praha 10, Kutnohorská 36. 
Uchazeči se mohou hlásit do 29.02.2016. Nástup 
nového ředitele do funkce předpokládáme 
01.07.2016. 
Procesní stránka výběrového řízení je pevně 
stanovena a řídí se školským zákonem č. 561/2004 
Sb. a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. Ředitel 
školy je jmenován na dobu 6 let a je svéprávnou 
osobou, tzn. že není zaměstnancem zřizovatele – 
obce -  a starosta ani zastupitelstvo nemůže do výuky 
zasahovat. Pravomoce a povinnosti ředitele školy 
jsou specifikovány ve školském zákoně /část 15/ 
§164 - 166, kde jsou též popsány povinnosti a práva 
žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, rodičů. 
 

KDO ŘÍDÍ ŠKOLU 
 

Podle školského zákona školu řídí výlučně její ředitel. 
Po dobu šesti let, na které je jmenován, nemůže být 
ze své funkce zřizovatelem odvolán jinak, než z 
velmi výjimečných důvodů, které přesně stanoví 
zákon. Stejný zákon ovšem také určuje, že na řízení 
školy se vymezeným způsobem podílí Školská rada. 
Ta vůči řediteli reprezentuje zájmy rodičů, a tedy i 
dětí, a také zřizovatele. 
Zákon tuto radu považuje za nejsilnější nástroj vlivu 
samosprávy – tedy v našem případě městské části - 
na školství (školský zákon/část 15/ § 167, 168). Rada 
je složena ze zástupců zřizovatele, zástupců pedagogů 
a zástupců z řad rodičů. Školská rada je volena na tři 
roky. Ze zákona se musí sejít nejméně dvakrát do 
roka, ale v praxi je to daleko častěji. 
Školská rada má právo na školu dohlížet a 
kontrolovat ji podle kritérií, která jsou předem 
schválena a zveřejněna. Má také právo s ředitelem 
školy komunikovat o obsahu výuky a povinnost řešit 
stížnosti dětí nebo rodičů. 
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Ředitele školy jmenuje starosta, tím však jeho 
pravomoc vůči řediteli v podstatě končí. 
Zastupitelstvo městské části rozhoduje o rozpočtu 
školy a může kontrolovat její hospodaření, avšak 
nijak nemůže zasahovat do samotného chodu školy, 
který je v kompetenci ředitele a částečně 
v kompetenci Školské rady. 
Grafické znázornění toho, jak funguje řízení školy, 
najdete na diagramu (ve spodní části stránky). 
 

BUDOUCNOST NAŠEHO ŠKOLSTVÍ 
 

    Počet obyvatel Dolních Měcholup se bude 
nadále zvyšovat, dle Demografické studie na 
8 -10 000 obyvatel. Proto je třeba počítat s výstavbou 
nové devítileté ZŠ a nové MŠ. Podle demografického 
vývoje bude nutné počítat se 4 až 6 třídami v každém 
ročníku. 

Proto MČ zařadila výstavbu nové devítileté 
školy a druhé školky do investičního plánu, který 
předložila Magistrátu hlavního města Prahy. Protože 
však jde o velkou investiční záležitost, musíme 
počítat s tím, že do otevření nové školy i školky 
uběhne ještě několik let. Prozatím tedy musíme 
efektivně využít kapacity, které máme. 

ÚLOHA RODI ČŮ 
 

Rodiče jsou přirozenými partnery školy. 
Městská část, jako zřizovatel, je tím, kdo musí 
školu zajistit finančně i právně, avšak je to 
především Školská rada, která přenáší názory a 
přání rodičů na vedení školy, proto vás všechny 
zveme na její veřejné zasedání. 

 
Dne 17.02.2016 od 18.00 hodin se uskuteční 
veřejné zasedání Školské rady v Hasičské 
zbrojnici,  kde můžete přednést své náměty, 
nápady, obavy, připomínky k situaci ve školství 
MČ DM a otevřeně diskutovat se členy Školské 
rady. 
 
Komise školská, sociální a sportovní při ZMČ Praha – Dolní 
Měcholupy 
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