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Na školství se v Praze 14 nezapomíná

O připravenosti našich mateřských a základních škol na nový školní rok 2002/2003 s místostarostou Mgr. Jaroslavem
Jirouškem (ČSSD)

Skončil školní rok 2001/2002. Každý konec přináší nový začátek a to platí i o střídání školních roků. Děti odešly na prázdniny a
pedagogičtí pracovníci na zaslouženou dovolenou. Aby nový školní rok 2002/2003 mohl přivítat opět své žáky, musí být doba prázdnin
plně využita ke zlepšení podmínek pro výuku. Proto probíhá během prázdnin řada oprav a investičních akcí.

Ale nyní podrobně, jak bude nový školní rok zajištěn, jaká zlepšení budou na jednotlivých školských zařízeních provedena a jaké změny
v síti škol budou realizovány. Počet základních škol se snížil ze sedmi na šest. Pro nedostatek dětí byla zrušena MŠ a ZŠ v Hostavicích
- odloučené pracoviště MŠ a ZŠ Šimanovská.V září nás trápily obavy, že se nepodaří umístit do ZŠ všechny děti z nově
kolaudovaných domů na Černém Mostě. Tyto obavy se však ukázaly jako neopodstatněné. Je pravda, že ZŠ Vybíralova a ZŠ Gen.
Janouška jsou maximálně naplněny, ale je možno umístit všechny děti v rámci MČ Praha 14. Některé školy se začaly specializovat na
určitý druh mimoškolní výchovy (ZŠ Hloubětínská - košíková, ZŠ Chvaletická - počítače atd. Do budoucna se připravuje vznik
fotbalových tříd na ZŠ Hloubětínská). Toto je cesta, kterou si mohou jednotlivé školy s menším počtem dětí zajistit zajímavým a
potřebným způsobem zvýšení počtu dětí ve svých školách a současně odlehčit školám, jež jsou zcela naplněné, případně přeplněné.
Závěrem lze konstatovat, že odbor školství MČ Praha 14 může zajistit místo pro každé dítě ať už v mateřské nebo na základní škole v
oblasti své působnosti.

Školství každé městské části je finančně jednou z nejnáročnějších kapitol rozpočtu. Nejinak je to i v naší městské části. Během
prázdnin, jako každoročně, proběhly různé opravy, jak na mateřských školách, tak i na školách základních. Celé toto volební období
byla údržbě věnována zvýšená pozornost a nedostatky byly průběžně odstraňovány. Díky tomu si současný stav vyžádal pouze tři nutné
investiční akce, které byly provedeny během prázdnin (ZŠ Šimanovská 450 000 Kč, MŠ Paculova 1 320 000 Kč a MŠ Chvaletická
980 995 Kč). Těmito investicemi je zatím pokryta potřeba MŠ a ZŠ Městské části Praha 14.

Na opravy a údržbu na ZŠ a MŠ během letních prázdnin bylo vynaloženo 9 163 895 Kč. Již přes rok probíhá akce ministerstva školství
Internet do škol. Na ZŠ naší městské části je před dokončením a všechny vybrané školy budou nejpozději do konce září zasíťovány a
vybaveny počítači. Finančně je tato akce kryta ze státního rozpočtu. Pro některé školy není však toto vybavení vzhledem k počtu žáků
dostatečné. Z tohoto důvodu bude v Radě MČ Praha 14 projednán návrh doplnit vybavení počítačových učeben z rozpočtu Městské
části Praha 14. Konečným cílem je vybavit do konce školního roku 2002/2003 všechny školy naší městské části odpovídajícím
způsobem.

K začátku školního roku 2002/2003 nastoupí do 1. tříd ZŠ 428 dětí. Celkem bude do našich základních škol docházet 3 077 žáků. MŠ
bude navštěvovat 1 218 dětí. Jménem odboru školství a městské části Praha 14 přeji do nového školního roku 2002/2003 všem
dětem a učitelům hodně úspěchů v práci a rodičům hodně trpělivosti s jejich dětmi.
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