ODPOVĚDI

NA INTERPELACE

12. zasedání ZHMP – dne 27.11.2003
Termín vyřízení: 27.12.2003
Interpelace č. 12/1
Interpelace č. 12/2
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.
Interpelace č. 12/3
V Praze dne 16. prosince 2003
Č.j. : 44/SE 10/1391/03
k INT č. 12/3
Vážený pane zastupiteli,
k problematice LSPP se v poslední době vyjadřuji i několikrát v týdnu a to jak na
základě žádostí orgánů, fyzických osob, tak i médií. Předpokládám, že celá geneze je
vytváření koncepce zajišťování LSPP je Vám dobře známa a proto bych se nechtěla opakovat.
Je skutečností, že povinnost zajišťovat LSPP není žádným právním přepisem uložena ani
kraji, tedy hl. městu Praha, ani jejím MČ. V programovém prohlášení RHMP se uvádí, že
rada ve spolupráci s MČ bude usilovat o zajištění kvalitní LSPP. Při koaličním jednání jsme
však bohužel nenašli shodu nad definicí tohoto bodu programového prohlášení a tím nebyla
nalezena ani společná řeč při koncepci zajištění LSPP. Východiskem z této situace pak bylo
rozhodnutí, že LSPP si budou zajišťovat MČ samy.
Ve své interpelaci uvádíte, že MČ jsou přesvědčeny, že LSPP bude financována ze
strany hl. města Prahy. To je však pouze přání či požadavkem MČ, které ani nemá faktické
opodstatnění. Vždy šlo jen o příspěvek na zajištění LSDPP a nikoli o úhradu nákladů
spojených s provozováním LSPP. Na základě žádosti starostů MČ se má dne 14. 1. 2004
uskutečnit jednání starostů MČ s panem primátorem k otázce financování LSPP, ale zatím
platí rozhodnutí, že LSPP si budou hradit MČ a pokud Zastupitelstvo HMP schválí rozpočet
na rok 2004, bude v rozpočtu vyčleněna částka 25 mil. Kč jako příspěvek MČ na úhradu
nákladů LSPP. Tato částka byla již předběžně rozdělena na jednotlivé MČ dle počtu
ošetřených pacientů v roce 2002 s tím, že i v případě schválení rozpočtu může dojít
v rozdělení příspěvku ke změnám v závislosti na tom, která MČ stanice LSPP zajistí či nikoli.
To je současná vize zajištění LSPP, která může být i průběhu roku modifikována i v závislosti
na vývoji státní zdravotnické reformy.
S pozdravem
Mgr. Hana H a l o v á v.r.
radní hl.m. Prahy

Vážený pan
MUDr. Zdeněk B a š n ý
člen ZHMP
Ústavní 176/6
180 00 P r a h a 8 - Bohnice

Interpelace č. 12/4
Praze dne 17.12.2003
Č.j. SLE 280/2003
Vážená paní,
k dotazu, který se týká údajů z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze vztahujících se k základním školám Vám
podávám následující informace.
Z důvodu trvajícího poklesu žáků na základních školách v Praze, kdy ve školním roce
2001/2002 navštěvovalo ZŠ zřizované jednotlivými městskými částmi celkem 97 214 žáků,
ale v loňském školním roce již jen 93 047 žáků, se neustále zvyšuje počet volných míst
ve školách, a tím i v jednotlivých třídách.
V loňském školním roce byl průměr v běžné třídě základní školy 21,1 žáků. Některé
základní školy se však dostaly pod průměrný počet žáků ve třídě (17 žáků), který je stanoven
školským zákonem.
Mzdové prostředky jsou dány normativem stanoveným MŠMT a objem finančních
prostředků pro školu se odvíjí od počtu žáků ve škole. Skutečnost, že se snižuje počet žáků
některých škol vede zřizovatele k tomu, že začínají provádět v základním školství
optimalizační kroky tak, aby školy byly naplněny do počtu žáků, který zaručí hospodárný
provoz. Vždy se však přihlíží k pedagogickým ukazatelům, jako je vzdělávací program školy,
její zaměření nebo aprobovanost výuky. O využití uvolněných školních budov rozhodují
jednotlivé městské části, vždy se však snaží o to, aby dál sloužily pro školské účely.
Na snižující se počet žáků ve školách však nemají zásadní vliv odklady školní
docházky, neboť počty povolených odkladů se během posledních let podstatně nemění.
K povolení odkladu školní docházky je kompetentní ředitel školy, který musí postupovat
podle vyhlášky MŠMT o základní škole. Velikost školy ani vzdálenost školy od místa
bydliště žáka nemá žádný vliv na odklad, neboť kritériem pro povolení odkladu je především
školní zralost dítěte, ke které se musí vyjádřit odborníci z řad lékařů a školních psychologů.
Školy svou pozornost neupínají pouze na děti běžné populace, ale snaží se
v maximální možné míře nabízet žákům se specifickými poruchami učení a chování
vzdělávání ve třídách s menším počtem žáků a s odborně vzdělanými pedagogy tak, aby i
pro ně byla probíraná látka zvládnutelná. Těchto tříd je však mnohem menší počet než počet
žáků, kteří by měli být do těchto tříd na základě doporučení pedagogicko psychologické
poradny zařazeni. Tyto třídy se naplňují v souladu s vyhláškou MŠMT do počtu 12-ti žáků.
Zřizování těchto tříd je personálně i ekonomicky náročné. Školy však vycházejí požadavkům
rodičů těchto žáků vstříc tím, že je „integrují“ do běžných tříd a je jim tvořen individuální
vzdělávací program tak, aby byly schopni se naučit dané penzum látky.
Ředitelé škol se snaží zdravotně postižené žáky integrovat, ale není to vždy možné
vzhledem ke skutečnosti, že některé školy nemají dostatečné podmínky jak materiální tak
personální k zajištění integrace (bezbariérový přístup, speciální pomůcky, speciální
pedagogové atd.). O vhodnosti integrace by měli vždy rozhodnout odborníci.
Projekt Prevence sociálně patologických jevů probíhá již od roku 1997 na všech
základních školách. Je zaměřen na předcházení vzniku a šíření závislosti, šikany, týrání a
sexuálního zneužívání žáků školy. Specifická primární prevence je zaměřena na předávání
vědomostí o škodlivosti sociálně patologických jevů, na snahu o získání dovedností, návyků a
vybudování správných postojů v jednotlivých oblastech. Nespecifická prevence vede žáky
k posilování jejich sebevědomí, zdravému sebeprosazování a k efektivnímu využití volného
času, což školy preferují a považují za nejefektivnější a nejúčelnější prevenci. Školy průběžně
sledují postoje žáků především k problematice návykových látek, a to zejména pomocí dílčích

dotazníkových akcí. V této oblasti školy spolupracují i s mnoha organizacemi, které se
na problematiku sociálně patologických jevů u mládeže zaměřují.
O počtu pedagogických pracovníků rozhoduje ředitel školy, který je v postavení jejich
zaměstnavatele. Musí vždy přihlížet k pedagogickým potřebám školy, ale zároveň musí řídit
školu efektivně na základě přidělených finančních prostředků.
Praha vykazuje ( oblast NIV ) v porovnání s celorepublikovým průměrem celkem
úspory ve výši 311,-Kč na jednotku výkonu, které vychází zejména z úspor věkové skupiny
15-21 let, která činí 4 274,-Kč a věkové skupiny 3-5 let, která činí 907,-Kč na jednotku
výkonu. Na druhé straně nejpočetnější věková skupina 6-14 let vykazuje zvýšené výdaje,
které činí 1 103,- Kč na jednotku výkonů.
Jednotkové výdaje mzdových prostředků a příslušných odvodů na jednoho žáka pro rok 2003
v Kč:
věková kategorie 3-5 let je 28 777,-Kč ( ČR – 29 684,-Kč )
věková kategorie 6-14 let je 31 238,-Kč ( ČR – 30 134,-Kč )
věková kategorie 15-21 let je 37 369,-Kč ( ČR – 41 644,-Kč )
Ve věkové kategorii 6-14 let Praha vykazuje třetí nejvyšší jednotkové výdaje ( mzdové
prostředky a příslušné odvody ) na jednoho žáka v ČR pro rok 2003. Tento stav je dán tím, že
na základních školách na území hl. m. Prahy je přezaměstnanost o které ale rozhoduje ředitel
školy jako zaměstnavatel. Druhým faktorem je nízká naplněnost jednotlivých tříd
v základních školách. Normativ, který je stanoven MHMP a vychází z republikového
normativu MŠMT je nastaven na optimální počet 24 žáků ve třídě.
Oblast kapitálových výdajů je v kompetenci zřizovatelů základních škol, tj.
jednotlivých městských částí.
Optimalizace je jediné možné řešení dané situace, protože nabídka míst v základních
školách neodpovídá počtu žáků ve věku povinné školní docházky a demografický vývoj
nenasvědčuje zlepšení situace.
Optimalizací sítě základních škol na území hl. m. Prahy se řeší několik problémů.
Především jde o zefektivnění provozu školy, větší naplněnost škol a školních tříd a zároveň se
tím vyřeší i největší problém, kterým je přezaměstnanost ve školách.
S pozdravem
Jan S l e z á k v.r.
radní hl.m. Prahy
Vážená paní
Mgr. Olga Sedláčková
K Zahrádkám 39/1022
155 00 Praha 5
Interpelace č. 12/5
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.
Interpelace č. 12/6
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.
Interpelace č. 12/7
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.
Interpelace č. 12/8
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.

Interpelace č. 12/9
V Praze 20. prosince 2003

Vážený pane doktore,
odpovídám na Váš návrh na pořádání Evropského sociálního fóra v Praze v roce
2005, který jste nadnesl ve své interpelaci. Návrh je do jisté míry zajímavý, avšak je nutné
vnímat určité kontroverzní aspekty a důkladně zvážit pořádání akce tohoto formátu.
Zadal jsem řediteli OZV MHMP vypracování obsáhlých podkladů na toto téma. Jejich
prostudování mne vede k několika poznámkám. Lze souhlasit s Vaším závěrem, že
důsledkem pořádání ESF v Praze může být zvýšení prestiže HMP s ohledem na pořádání
ESF v předních evropských městech - Florencie, Paříž, Londýn a pozitivní dopad na
krátkodobé ukazatele cestovního ruchu. V obou případech ale bude úspěch záviset na
průběhu akce a jejím následném hodnocení celoevropskou veřejností a médii. A to v žádném
případě nemusí být pozitivní, vzhledem k charakteru akce i účastnících se organizací.
Problematicky vidím například samotnou Chartu principů Světového sociálního fóra
(SSF), která představuje výchozí ideologický dokument Evropského sociálního fóra. Jakkoliv
bych se mohl ztotožnit s první částí jejího prvního odstavce, který definuje SSF jako místo
otevřené výměny názorů, demokratické debaty a svobodné výměny zkušeností, nemohu
přejít druhou část téhož článku, která uvádí, že SSF je diskusní platformou pro nejrůznější
skupiny a hnutí občanské společnosti vzdorující neoliberalismu, imperialismu a globalizaci
řízené nadvládou kapitálu a nadnárodními korporacemi a hledající nové lepší alternativy
k dnešnímu světu.
Rozhodnutí o pořádání ESF by také muselo být v souladu s názorem a postojem
pražské veřejnosti. Bylo by tedy vhodné podložit úvahy o pořádání podobné akce výsledky
průzkumu veřejného mínění.
Pokud jde o organizaci celé akce a náklady s ní spojené, domnívám se, že pro
vážnější debatu je nezbytné vypracovat a předložit nezávislou odbornou analýzu, která by
hodnotila finanční a kapacitní zatížení (poskytnuté prostory, doprava, zabezpečení veřejného
pořádku) pro HMP a potvrdila či vyvrátila případnou rentabilitu celé akce. Přínosné by také
bylo seznámit se detailně se zkušenostmi a celkovým vyhodnocením měst, která SSF a ESF
již v minulosti pořádala.
Na základě uvedených argumentů se k Vašemu návrhu na oficiální pořádání ESF
HMP v roce 2005 nepřikláním, nicméně po předložení bližší dokumentace a materiálů může
být celá věc projednána v Radě HMP.
S pozdravem

MUDr. Pavel B é m v.r.
primátor hl.m. Prahy
Vážený pan
RNDr. Miroslav P r o k e š
člen ZHMP

V Praze dne 22. 12. 2003
Č.j.: SLE 286 / 2003
Vážený pane doktore,
k otázce týkající se potřeby rozšíření počtu dostupných míst v mateřských školách
v Praze v případě, že by poslední ročník mateřské školy byl pro všechny děti bez poplatků,
sdělujeme následující.
Na území hlavního města Prahy je padesát městských částí zřizovateli 263 mateřských
škol jako samostatných ředitelství. K tomuto počtu je však třeba ještě připočítat 36
mateřských škol, které jsou součástí jiné mateřské školy a dalších 36 mateřských škol, které
jsou součástí základní školy.
Hlavní město Praha je pouze zřizovatelem speciálních mateřských škol.
Právo docházet do mateřské školy mají všechny děti bez rozdílu. Zároveň však žádný
zákon nestanoví povinnost dětí do mateřské školy docházet. Záleží tedy zcela na svobodném
rozhodnutí rodičů zda své dítě do mateřské školy přihlásí či nikoliv.
Městské části si uvědomují význam mateřské školy pro předškolní děti a proto mají
stanovena přesná kritéria zápisu do MŠ, kde jsou tyto děti preferovány.
K optimalizaci sítě mateřských škol na území hlavního města Prahy bylo přistupováno
citlivě, jejich kapacita je dostatečná včetně určitých rezerv a naplněnost rovnoměrná.
Nedomníváme se proto, že by bylo potřebné v současné době rozšiřovat počet dostupných
míst v těchto zařízeních. Určité problémy vznikaly pouze v některých lokalitách (okrajové
části Prahy) s novou bytovou výstavbou, kde stávající kapacita nepostačovala uspokojení
zájmu rodičů o umístění dětí v MŠ. Tohoto problému si jsou dotčené městské části vědomy a
postupně jej řeší rekonstrukcí stávajících objektů, nebo zřízením nových tříd v jiných
prostorách například v základní škole a podobně.
Při uskutečňování optimalizačních záměrů městské části vycházejí z toho, že pro další
kvalitní působení jimi zřizovaných mateřských škol je nezbytná jak analýza naplněnosti
těchto zařízení, tak i další demografický vývoj, ekonomická hlediska, požadavky rodičů a
další aspekty.
Dle našeho názoru je stávající síť mateřských škol v působnosti městských částí
hlavního města Prahy postačující a všechny děti předškolního věku jejichž rodiče projeví
zájem o umístění dítěte mohou být v rámci stávajících kapacit do mateřské školy umístěny.
S pozdravem
Jan S l e z á k v.r.
radní hl.m. Prahy
Vážený pan
RNDr. Miroslav P r o k e š
Pod Pekařkou 35/1090
Praha 4 - Podolí

Interpelace č. 12/10
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě.

