
ZÁPIS  č. 11/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 26. ledna 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. Pan Votruba navrhl v rámci bodu „Informace“ doplnit o informace o 
možnosti pronájmu části budovy ZŠ Palmovka soukromé škole KŠPA. 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 

- informace o možnosti pronájmu části budovy ZŠ Palmovka 
soukromé škole KŠPA 

 komise bere informace na vědomí 
 Mgr. Krčmář příchod 13:15 
 Mgr. Němeček příchod 13:19 

 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu p. Mgr. 
Krčmáře  

    pro 8, proti 0, zdržel se 0 
- problematika MŠ Korycanská 

komise navrhuje navýšit u této školky dotaci na platy z 1,2 
mil. Kč na 1,8 mil. Kč 
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- výstup ze zpětnovazebního šetření atmosféry a pracovního 
klimatu na ZŠ Libčická 

  komise navrhuje zajistit prezentaci zjištění pro vedení školy 
a pro pedagogický tým 
 pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele ZŠ Glowackého 
komise doporučuje RMČ schválit vyhlášení konkursního 
řízení na funkci ředitele ZŠ Glowackého tak, jak bylo komisi 
předloženo       
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

     
    
3. Různé:   - Cena Eduarda Štorcha – rok 2016  
 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno v 14:34.   
 



Příští jednání komise bude 23/2, další termíny 22/3, 26/4, 24/5 a 28/6 2016 .   
 
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Pešlová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu – Mgr. Krčmář - ………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Pešlová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, Mgr. 
et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, p. Drnek 
 


