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Znovuotevření ZŠ Vlastina
se opět odkládá
Záměr prodloužit nájem budovy bývalé ZŠ Vlastina soukromé škole Prague British International
School (PBIS) byl schválen radou MČ Prahy 6
a dodatek nájemní smlouvy nyní čeká na podpis starosty. Děti ze spádových oblastí v Liboci, Ruzyni, na Petřinách a Dědině se tak budou
muset i nadále tísnit ve svých školách, kde je
jejich přijímání často předmětem losování.
ZŠ Vlastina a ZŠ Dědina byly sloučeny v r.
2007, kdy pokles počtu spádových žáků měl
za následek nerentabilní provoz obou škol.
Bylo rozhodnuto budovu ZŠ Vlastina dlouhodobě pronajmout, dokud nebude škola potřeba pro děti ve spádové oblasti, dle demografických studií byl odhad na 15 let. V červenci
2007 byla uzavřena s PBIS smlouva do 31. 8.
2022 s měsíčním nájmem 425.000 Kč.
Posledních 5 let však ZŠ Dědina funguje na hranici svých kapacit a každý rok hrozí, že nebude
schopna přijmout všechny spádové děti. Kapacita byla postupně navýšena na 770 žáků, ale
na úkor vnitřních prostor – byly zrušeny samostatné prostory pro družinu, některé učebny
pro půlené hodiny, kabinety. Nedostatečnou
kapacitu má i školní kuchyň, jídelna a šatny.
MČ naplánovala nástavbu v rozsahu 4 tříd. Ta
však nepokryje budoucí potřebu školních ka-

pacit spádové oblasti i vzhledem k čile bující
rezidenční výstavbě v okolí. Např. v r. 2023 by
mělo být dokončeno 318 bytů v projektu u Drnovské ulice.
Spolky rodičů při ZŠ Dědina na neutěšenou
situaci upozornily radnici otevřeným dopisem
už v lednu 2020 a jako jedno z řešení navrhly
neprodloužení smlouvy s PBIS. Od té doby se
zástupci rodičů i občanů opakovaně dotazovali, ale radnice vytrvale mlčela. 1. 4. 2022 jsme
v předtuše toho, že radnice smlouvu prodlouží,
spustili petici proti prodloužení, kterou jsme za-

Neskončí připomínky
k metroplánu v koši?
Před čtyřmi roky koalice spolků „Společně
pro 6“ zburcovala veřejnost k připomínkování
návrhu Metropolitního plánu, který má nahradit
územní plán Prahy. Zděšení obyvatel Prahy 6
vyvolal např. navrhovaný pás 8patrové zástavby podél Evropské, který by zasahoval do přírodního parku Divoké Šárky. Dalším nemilým
překvapením bylo rozšíření hranic zastavitelného území v mnoha lokalitách, a to i na úkor
zeleně. Do připomínkování se prostřednictvím
webové aplikace (https://praha6.org/mpp/) zapojilo přes 1000 občanů, vznesli přes 5000 připomínek, které pak garanti jednotlivých lokalit
shrnuli do větších celků. Ve spolupráci s MČ
tak vznikl největší participační projekt, ve kterém občané vyjádřili svůj názor, jak by mělo vypadat místo, ve kterém žijí. Např. si přejí plnou
městskou vybavenost, kvalitní veřejný prostor
a dostatek zeleně v každém spádovém úze-

mí. MČ tak získala od svých obyvatel pořádnou „munici“, kterou spolu s dalšími podklady
od odborníků využila pro podání stanoviska
MČ k návrhu Metropolitního plánu.
V nové verzi Metropolitního plánu, kterou by
mělo hl. m. Praha zveřejnit 26. 4., se ukáže,
jak bylo naloženo s našimi připomínkami.
Bude potřeba spolupráce vás všech, kteří jste
se do připomínkování zapojili, abyste ověřili,
jestli byly vaše náměty zohledněny. MČ nesmí
zklamat důvěru svých občanů, kteří věnovali
velké úsilí připomínkování metroplánu a musí
dohlédnout na to, aby byly připomínky řádně
vypořádány. Nepromarněme nyní šanci ovlivnit
budoucí podobu naší městské části, termín je
do 30. 6.!
J. Koňaříková, V. Hodek, J. Škvor, P. Charvát, J. Hušek, L. Špičáková, Společně pro 6

slali datovou schránkou radním P6 před jejich
zasedáním.
Přesto 4. 4. 2022 schválila Rada MČ smlouvu
o prodloužení nájmu s PBIS na další 3 roky, a to
bez řádného zdůvodnění. Pouze se pochlubila
na FB tím, že vyjednala s PBIS uvolnění až 2
tříd ročně. Nad finanční (ne)výhodností smlouvy zůstává doslova rozum stát. Výše nájmu zůstala stejná jako před 15 lety (425 000 Kč), není
v něm zohledněna inflace, která za tu dobu překročila 35 %. Za jednu uvolněnou třídu (v budově je 20 tříd) bude měsíční nájemné poníženo
o 53.125 Kč. Kdyby bylo třetí rok smlouvy uvolněno 6 tříd, MČ by za ně zaplatila 318 750 Kč
bez příslušenství a PBIS by zůstalo 14 tříd,
včetně veškerého zázemí školy za 106 250 Kč.
Navrhovaná forma detašovaného pracoviště
školy by byla nedůstojná pro žáky i učitele. Neměli by ve škole zázemí, nemohli by využívat
společné prostory a museli by chodit vedlejším,
striktně odděleným vchodem.
Proč má MČ v úmyslu i nadále pronajímat bývalou budovu ZŠ Vlastina, když nemá dostatečnou kapacitu pro spádové žáky? Proč preferuje soukromé školství před státním? Kam
umístí děti z nových výstaveb? I na tyto otázky
se zeptáme našich zastupitelů v otevřeném
dopise, ve kterém je mimo jiné vyzveme, aby
rozhodnutí o prodloužení nájmu přehodnotili.
Katka Giedraitis, Spolek pro Divokou Šárku,
a Aleš Zikmund, iniciátoři petice https://bit.
ly/ZSvlastina

Letem světem
Pro zařízení staveniště třetího paneláku
„Rezidence Vokovice“ u konečné tramvaje na Červeňáku pronajme P6 stavebníkovi 400 m2 za 50 tis Kč za celý rok.
 Architektonická soutěž na lanovku se
rozjíždí – na účastníky čeká 5 mil. Kč. 
Dřevěnou boudu u kurtů na Macharově
náměstí nahradí sympatická dřevostavba.  Na tři měsíce promění „Vektor
Technická“ část dejvického kampusu
v experimentální společensko-vědecký
prostor.  Řadou médií proběhla informace o získání zámku Veleslavín pro Prahu směnou. Smlouvu o převodu budou
ještě schvalovat zastupitelstva.  Exteriérová výstava Paměť krajiny o zámku
a jeho okolí bude k vidění od půlky května
na Kulaťáku.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6
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