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Nový školní rok ve znamení zásadních změn

Jako každoročně začíná v září nový školní rok pro děti v mateřských a základních školách. Ten letošní přináší změnu v
kompetencích týkajících se řízení škol. V případě odsouhlasení novely statutu hl. m. Prahy v oblasti školství pražským
zastupitelstvem přejdou od 1. 1. 2004 veškeré pravomoci včetně zodpovědnosti na jednotlivé městské části.

Změna nastane i ve financování škol. Finanční prostředky budou dle normativů poskytovány podle počtu dětí, a pokud nebudou tyto
normativy dodrženy, bude městská část nucena schodek dorovnávat ze svého rozpočtu.

Městská část Praha 14 vzhledem k vysokému počtu 3 829 dětí v šesti základních školách a 1 300 v deseti mateřských školách bude
splňovat požadavky normativů. Nepočítáme tedy s rušením žádných školských zařízení.

Během letních prázdnin proběhla ve školách celá řada investičních akcí: oprava střechy ZŠ Bří Venclíků, rekonstrukce zdravotně
technické instalace a rekonstrukce hřiště - umělý povrch - v ZŠ Hloubětínská, započala stavba výtahu pro postižené děti v ZŠ
Vybíralova, rekonstrukce kuchyně a výměna podlahových krytin v ZŠ Lehovec, rekonstrukce zdravotně technické instalace v MŠ
Vybíralova a celá řada menších oprav. Náklady na tyto akce dosáhly celkové výše cca 14 200 000 Kč. Výstavba výtahu v ZŠ
Vybíralova bude ukončena letos v prosinci, čímž přibude v naší městské části k ZŠ Chvaletická další bezbariérová škola. Díky
provedené údržbě a investičním akcím jsou všechna školská zařízení připravena zajistit výuku všech dětí v kvalitním školním prostředí.

Problémem, který v Praze 14 přetrvává již řadu let, je nedostatek kvalifikovaných učitelů na základních školách, především s jazykovou
aprobací, ale i u dalších předmětů. Učitelé, hlavně mladí, podmiňují nástup získáním bytu nebo alespoň ubytovny. MČ Praha 14 vyšla
školství vstříc a počet míst v ubytovně se zvýšil na šestnáct. Zároveň Rada MČ Praha 14 rozhodla o vyčlenění několika bytů ve
veřejném zájmu pro učitele.

V uplynulém školním roce bylo ukončeno vybavování základních škol výpočetní technikou. Ve spolupráci s řediteli škol se podařilo
dosáhnout takového stavu, že všechny školy mají tuto techniku zajištěnu na odpovídající úrovni.
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pro příští období čeká školství řada úkolů, které jsou shrnuty v Programu rozvoje MČ Praha 14. Jmenuji ty nejdůležitější:
Prioritou je k 1. 9. 2004 uvést do provozu Dům dětí a mládeže v rekonstruovaném objektu vojenské správy v ulici Gen. Janouška
na Černém Mostě.
Pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních objektů.
Rozšiřovat na školách počet víceúčelových hřišť s umělým povrchem.
Věnovat zvýšenou pozornost personální politice s cílem zkvalitnění pedagogických sborů.

Závěrem mi dovolte, abych jak dětem, zejména prvňáčkům, tak pedagogickým pracovníkům popřál do školního roku 2003-2004
hodně úspěchů, a rodičům mnoho tolerance a trpělivosti.

Mgr. Jaroslav Jiroušek
zástupce starosty
pro oblast školství,
sociálních věcí a zdravotnictví


