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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SVOJETICE – 27.09.2018
Nic před vámi netajíme. Informace průběžně zveřejňujeme na webu obce a na úřední desce v menším rozsahu z důvodu omezeného
prostoru.

Podrobnější informace naleznete na webu obce www.svojetice.cz

….ŠKOLA….
 Informace týkající se ZŠ Mukařov a ZŠ Stříbrná Skalice.

 Informace o svazkové škole LOŠBATES
Příspěvek od předsedy Svazku obcí LOŠBATES, pana Josefa Řeháka, starosty Louňovic.

Na webu obce https://svojetice.cz/obecni-urad/skolstvi
jsou zveřejněny další informace a smlouvy s Mukařovem:


Platná smlouva s Mukařovem na spolufinancování nástavby kontejnerové přístavby
z roku 2014 – podle této smlouvy mají být do ZŠ přijímány i svojetické děti, a to 13,26 %
z celkového počtu přijímaných žáků do prvního ročníku.



Smlouva o spolufinancování rozšíření spádové ZŠ Mukařov – obcí Svojetice
nepodepsáno, nebylo zaručeno, že děti budou přijímány.



Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o spolufinancování rozšíření spádové ZŠ Mukařov –
návrh obce Svojetice, Mukařov s Dodatkem nesouhlasil.

Pokud chcete mít přehled o tom, co se děje v naší obci a okolí,
zaregistrujte se k odběru novinek
na našich webových stránkách
www.svojetice.cz
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Úvod:


Zákonnou povinností obce Svojetice je zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s trvalým bydlištěm v obci.



Obec měla smluvně zajištěnou spádovost do ZŠ v Říčanech (smlouva vypovězena v roce2013
k 31.8.2014 z kapacitních důvodů) a do ZŠ v Mukařově (smlouva vypovězena v roce 2016).



Obec Svojetice má stále platnou smlouvu (spolufinancování kontejnerů), podle které musí Mukařov
děti přijímat, a to 13,26 % dětí ze Svojetic z celkového počtu přijímaných prvňáků.



Pro školní rok 2019/2020 je zatím 30 budoucích prvňáků s trvalým bydlištěm ve Svojeticích.



Technická kapacita školských zařízení ZŠ Mukařov je 640 žáků.



Nyní školu v Mukařově navštěvuje 618 žáků. Pro příští školní rok je předpoklad 125 prvňáků ze
spádových obcí vč. Svojetic. Po navýšení kapacity je v možnostech školy vytvořit 3 třídy pro 90
dětí. Kapacita školy zatím navýšena nebyla.



Podařilo se domluvit spolupráci s obcí Stříbrná Skalice, kde je kapacita základní školy dostatečná i
pro přijetí svojetických dětí. I přesto se nadále zastupitelstvo obce snaží zajistit spádovost do Mukařova
a bližších škol. Obec může mít spádovost do více škol.



Každý rok byly naším Obecním úřadem obesílány obce okolní i vzdálené se žádostí o spádovost.
Žádná škola nemá dostatek místa, většinou nemají místo ani pro své děti.



Na žádost obce Svojetice nařídil spádovost pro svojetické děti Krajský úřad Stř.kraje (poslední 2 roky).



Obec je členem Svazku obcí Lošbates založeném za účelem výstavby nové svazkové školy.
Financování svazkové školy Lošbates je plánováno z příspěvků obcí, z dotací a úvěru, který si vezme
Svazek obcí.



Obec Svojetice má v rozpočtu i rozpočtovém výhledu zahrnut podíl na financování svazkové školy, a to
podle rozpočtu Svazku obcí Lošbates.

Nezkreslené informace dostanete jen na Obecním úřadě, webu obce nebo vývěsce Obecního úřadu.
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ZŠ Mukařov


Obec Svojetice se finančně podílela na vybudování kontejnerové přístavby ZŠ Mukařov v letech 2009
– 2014 částkou ve výši 2.154.889,62 Kč.
Obec Svojetice má stále platnou smlouvu z roku 2014 (viz webové stránky obce), podle které musí
Mukařov děti přijímat, a to 13,26 % dětí ze Svojetic z celkového počtu přijímaných prvňáků. Tuto
smlouvu však Mukařov při zápisech do prvních tříd nedodržuje min. od roku 2016 (např. při zápise
v roce 2016 byly přednostně přijaty děti z Mukařova. Děti z okolních obcí přijaty z velké části nebyly. Rodiče
byli 12.3.2016 vyzváni, aby podepsali žádost o přerušení řízení po dobu 40 dní. V této době měla škola a obec
Mukařov požádat o navýšení kapacity a děti přijmout. Ve 40denní lhůtě děti přijaty nebyly. Ústně bylo přislíbeno,
ale písemně rodiče nedostali nic. Děti nakonec přijaty byly. V této době byla platná smlouva o spádovosti a
smlouva o podílu na kontejnerové přístavbě. Ani jedna ze smluv nebyla dodržena. Mukařov také porušil
zákon, protože měl zajistit kapacitu pro všechny spádové děti nebo vypovědět smlouvy o spádovosti dřív.)
Léto 2015 až jaro 2016: Probíhala jednání mezi spádovými obcemi a Mukařovem ohledně spádovosti
do školy v Mukařově a podílu na financování zděné přístavby. Obce před lety slíbily podílet se na
výstavbě přístavby školy (Svojetice 13,1 % z celkových nákladů Projektové dokumentace – bylo
uhrazeno 129.144 Kč). Nebyly však dané podmínky smlouvy. Mukařov vybudoval přístavbu za pomocí
dotace a v roce 2015 požadoval po spádových obcích příspěvek. Navržená smlouva byla nevýhodná
pro obce a obcím nic nezaručovala. Starostové obcí dojednali alespoň částečný podíl na budově.







Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mukařov 9.3.2016 bylo schváleno usnesení „Obec
Mukařov se zavazuje, že jako zřizovatel ZŠ Mukařov bude navyšovat kapacitu školy od školního
roku 2016/2017 tak, aby ředitel školy mohl v souladu se schválenými kritérii pro přijímání žáků
přijmout všechny děti z obcí školského obvodu. Obec Mukařov se tak zavazuje činit až do
naplnění technické kapacity školských zařízení“. Dále Mukařov přijal toto usnesení: „ZO Mukařov
tímto usnesením deklaruje, že technická kapacita školských zařízení je 640 žáků, neboť je
limitována kapacitou školní jídelny. Současně deklaruje, že v areálu školy Mukařov již nebude
prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity školy“.



Všechny okolní obce smlouvu podepsaly kromě Klokočné a Svojetic.



Dle navržené smlouvy (viz webové stránky obce) měly Svojetice uhradit 14,5 % z celkových nákladů tj.
2.222.630 Kč.



Proč nepodepsala obec Svojetice:



o

Naše obec neměla v tomto termínu plánované zasedání a do doby, kterou požadoval Mukařov ani
nešlo svolat.

o

Obec požadovala doplnit smlouvu o záruky, že budou přijímány děti dle daných kritérií.

o

Obec Svojetice neměla v té době dostatečné finanční prostředky z důvodu výstavby nové MŠ,
kanalizace a ČOV a rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci. Obec by však neměla problém
získat na spolufinancování školy úvěr a na tomto financování se také chtěla s Mukařovem
dohodnout.

o

Starostka se snažila se starostou Mukařova komunikovat, avšak neúspěšně.
31.3.2016 přišla výpověď smlouvy o spádovosti i přesto, že dopoledne proběhla schůzka starosty
Mukařova se starostkou naší obce ohledně náležitostí navržené smlouvy. Obec Mukařov vypověděla
spádovost na základě toho, že obec Svojetice s obcí Mukařov nepodepsala „Smlouvu o
spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov“. Dle smlouvy měla obec Svojetice uhradit
částku 2.222.630 Kč. Ve smlouvě však nebyly nikde zakotveny záruky obce Mukařov, že bude brát
každý školní rok všechny děti ze Svojetic.

Nezkreslené informace dostanete jen na Obecním úřadě, webu obce nebo vývěsce Obecního úřadu.
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Obec Svojetice připravila „Dodatek“ (viz webové stránky obce), kterým chtěla tuto smlouvu doplnit
v případě jejího podpisu. Šlo o doplnění způsobu financování a odstavce:




S Dodatkem zastupitelstvo obce Mukařov nesouhlasilo.
S Mukařovem se starostka obce snažila dohodnout, proběhlo několik osobních jednání i
korespondence, ale bezvýsledně. Poslední reakce starosty Mukařova je ze dne 14.6.2018, končí
odstavcem: “Omlouvám se, ale otázku přijímání žáků Vaší obce do prvních tříd ZŠ Mukařov pro rok
2018/2019 tímto musím považovat za uzavřenou.“
Obec Svojetice komunikaci s Mukařovem za uzavřenou nepovažuje a konzultuje situaci
s právníkem i Krajským úřadem.



Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu obce https://svojetice.cz/obecni-urad/skolstvi

ZŠ Stříbrná Skalice


Podařilo se domluvit spolupráci s obcí Stříbrná Skalice, kde je kapacita základní školy dostatečná i pro
přijetí svojetických dětí.



Nabízené řešení - spádovost do Stříbrné Skalice považují zastupitelé za dočasné, neboť věří tomu, že
se svazku obcí LOŠBATES podaří do 3 let v Louňovicích postavit novou základní školu.



Úmyslem obce Svojetice ve vztahu k jednání se Stříbrnou Skalicí bylo vždy pouze zajistit, aby každé
dítě mělo kde plnit svou povinnou školní docházku.



Je domluvena doprava do školy a zpět – Krajský úřad zajistí autobus. Je domluveno, že škola zajistí
vychovatelku, která děti ve Svojeticích vyzvedne a po vyučování nebo kroužcích je doveze zpět.



Dle dohody s rodiči by děti mohly trávit odpoledne buď v družině školy nebo v Komunitním centru (pod
dozorem vychovatelky, dle zájmu až do 18 hodin).



Škola zajišťuje v rámci výuky: plavání, nepovinnou logopedii, projektová dopoledne, výlety, výuku
jazyků: angličtina, němčina, kroužek italštiny a ruštiny.



Škola zajišťuje kroužky: keramika, šachy, florbal, fotbal, malý průzkumník, jóga, taneční a dramatický
kroužek, hra na kytaru a flétnu, počítačový kroužek – většina z nich je zdarma.



Byly zorganizovány dvě schůzky s rodiči budoucích prvňáčků. Na těchto schůzkách byli rodiče
seznámeni s možnou variantou spádovosti do Stříbrné Skalice.



Rodiče vyjádřili striktní nesouhlas s nabízeným řešením.



Obec Stříbrná Skalice na svém veřejném zasedání dne 6.9.2018 již schválila naši spádovost do
jejich základní školy.



Zastupitelé obce Svojetice zatím spádovost do ZŠ Stříbrná Skalice neschválili a hledají další
řešení přijatelná pro rodiče.



Zastupitelé plně chápou, že rodiče chtějí pro své děti v rámci možností to nejlepší, a pokud
rodiče současných předškoláků rázně odmítají, aby jejich děti plnily svou školní docházku ve
Stříbrné Skalici bude obec Svojetice, resp. její zástupci tuto situaci opětovně řešit s Krajským
úřadem a Ministerstvem školství, protože tímto obec porušuje zákon o zajištění povinné školní
docházky dětí.
Nezkreslené informace dostanete jen na Obecním úřadě, webu obce nebo vývěsce Obecního úřadu.

