
ZÁPIS  č. 12/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 23. února 2016 

v místnosti vedoucího odboru školství v KD Krakov  
od 13:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 13:00 zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. et Mgr. Jana Pešlová. V 
úvodu jednání paní předsedkyně požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního 
programu jednání. Doplnila, že pouze název bodu „Informace o možnosti pronájmu části 
budovy ZŠ Palmovka soukromé škole KŠPA“ navrhuje přejmenovat na „projednání možností 
přesunu nájemce 1. KŠPA z objektu Pernerova 29 do jiného majetku MČ Praha 8“. Poté bylo 
hlasováno o programu: 
 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
1. Informace - Zápis do ZŠ MČ Praha 8 na školní rok 2016/2017 
 - Zápis do MŠ MČ Praha 8 na školní rok 2016/2017  

- ZŠ Libčická  
  komise bere informace na vědomí 

  
 

2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 
komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu p. Mgr. 
Votrubu  

    pro 8, proti 0, zdržel se 0 
    Ing. Vejchodská příchod 13:03 
    Mgr. Slabý, šéfredaktor Osmičky, byl přizván na jednání 
    komise hlasuje ohledně účasti hosta  

 pro 2, proti 2, zdržel se 3 
účast hosta nebyla schválena 

- projednání možností přesunu nájemce 1. KŠPA z objektu 
Pernerova 29 do jiného objektu v majetku MČ Praha 8 –  
hosté: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, zástupce Starosty 
MČ Praha 8 a zástupci nájemce – Ing. Skallová, Mgr. Skalla,  
Mgr. Ječmínková a Ing. Zlatohlávek, ředitel SeS – předkládá  
předsedkyně  komise 
 komise s účastí všech 4 hostů na jednání souhlasí 
pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Mgr. Slavíková odchod 13:50 
komise navrhuje, aby pan místostarosta PhDr. Ing. Fichtner, 
MBA oslovil zřizovatele OU a PŠ  Chabařovická, tj. Hlavní 
město Praha, s projednáním možnosti přesunu školy do 
jiného objektu HMP 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 



komise navrhuje, aby pan místostarosta PhDr. Ing. Fichtner, 
MBA oslovil nájemce PORG oficiálním dopisem 
v návaznosti na možné zvýšení nájmu 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

- vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele MŠ Sokolovská  
                                               předkládá  předsedkyně komise 

komise navrhuje materiál projednat na svém dalším jednání  
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

- Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos 2016 
komise doporučuje vyhlásit Cenu Eduarda Štorcha jako 
v loňském roce 
 pro 6, proti 0, zdržel se 0 
   

3. Různé:   -  
 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno v 15:38.   
 
Příští jednání komise bude 22/3, další termíny 26/4, 24/5 a 28/6 2016 .   
 
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Pešlová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu – Mgr. Votruba - ………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Pešlová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, Mgr. 
et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, Ing. et Ing. Vejchodská, Ph.D.  
 


