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Vážení páni poslanci,  

 

 

oslovujeme Vás jako budoucí reprezentanty resortů financí, školství a místního rozvoje ve věci 

kritické situace nedostatečných kapacit vzdělávací infrastruktury - mateřských, základních a 

středních škol - na území hlavního města Prahy. 

 

Kvůli prudkému demografickému vývoji, rezidenčnímu developmentu a ekonomické migraci 

byla kapacita škol na našem území již v uplynulých letech neuspokojivá. Aktuální predikce 

hovoří o růstu potřebných výkonů, tedy míst pro vzdělávání dětí a žáků, v řádech tisíců v 

každém populačním ročníku, od předškolních, po středoškolské. Započítáme-li do této predikce 

i potřebná místa pro nově vznikající rezidenční výstavbu v rozvojových územích v centru města 

a na jeho okrajích, velmi brzy hrozí přetížení současných kapacit pražské vzdělávací soustavy o 

desítky tisíc míst. 

 

Zároveň platí, že v dosavadním období věcné investiční dotační programy na budování kapacit 

škol necílily na území hlavního města Prahy, a to ani programy financované z národních zdrojů, 

ani ty financované z evropských fondů. 

 

Hlavní město Praha přitom v současné chvíli eviduje celkem 25 projektů na výstavbu nových 

základních škol a 28 projektů přístaveb základních škol. Některé z nich, například ZŠ Šeberov 

(Praha-Šeberov) nebo ZŠ a MŠ U Elektry (Praha 9) jsou již ve stadiu realizace, u jiných, např. 

ZŠ Havlíčkovo náměstí (Praha 3), ZŠ Komořany (Praha 12), ZŠ Romance (Praha 22), ZŠ 

Březiněves (Praha-Březiněves), ZŠ Kolovraty (Praha-Kolovraty) nebo ZŠ Formanská (Praha-

Újezd) probíhá proces územního a stavebního řízení. 

 

Z výše nastíněných důvodů, alarmující predikce a především potřeby včasné intervence si Vás 

dovolujeme požádat o schůzku, na které bychom co nejdříve společně prodiskutovali možnosti 

zacílení aktuální či plánované investiční podpory na budování kapacit škol i na potřebná území 

Hlavního města Prahy. 

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání 
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Budeme se těšit na Vaše laskavé návrhy termínů schůzek. 

 

 

S díky a srdečným pozdravem 

 

 

Vít Šimral 

radní hl. m. Prahy pro oblast školství 

podepsáno elektronicky 

 

Mariana Čapková, v. r. 

předsedkyně Výboru zastupitelstva hl. m. Prahy pro výchovu a vzdělávání  

 

Margita Brychtová, v. r. 

místostarostka MČ Praha 3 pro oblast školství 

 

Zuzana Ujhelyiová, v. r. 

zastupitelka MČ Praha 11 

 

Petr Prchal, v. r. 

radní MČ Praha 12 pro oblast školství  

 

Pavel Mašek, v. r. 

radní MČ Praha 14 pro oblast školství 

 

Jiří Haramul, v. r. 

starosta MČ Praha-Březiněves 

 

Jiří Vintiška, v. r. 

starosta MČ Praha-Čakovice 

 

Kateřina Šilhová Šafránková, v. r. 

starostka MČ Praha-Dolní Chabry 

 

Josef Pluhař, v. r. 

starosta MČ Praha-Královice 

 

Antonín Klecanda, v. r. 

starosta MČ Praha-Kolovraty 

 

Lenka Alinčová, v. r. 

starostka MČ Praha-Kunratice 
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Lenka Kadlecová, v. r. 

starostka MČ Praha-Lipence 

 

Karolina Trnková, v. r. 

starostka MČ Praha-Nedvězí 

 

Jana Plamínková, v. r. 

starostka MČ Praha-Slivenec 

 

Petra Venturová, v. r. 

starostka MČ Praha Šeberov 

 

Kateřina Tůmová, v. r. 

radní MČ Praha-Troja pro školství 

 

Václav Drahorád, v. r. 

starosta MČ Praha-Újezd 

 

Zuzana Wildová, v. r. 

radní pro školství MČ Praha-Zbraslav 

 

Hana Šišková, v. r. 

radní pro školství MČ Praha 7 

 

Eva Špačková, v. r. 

radní pro školství MČ Praha 1   

 

Zdeněk Davídek, v. r.    

radní pro školství MČ Praha 9 

 

Petr Hejl, v. r. 

starosta MČ Praha-Suchdol 

 

 

 

Vážený pan 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 

poslanec  

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  

Sněmovní 176/4  

118 26 Praha 1 - Malá Strana 
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Vážený pan 

Mgr. Petr Gazdík 

poslanec  

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  

Sněmovní 176/4  

118 26 Praha 1 - Malá Strana 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Zbyněk Stanjura 

poslanec  

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  

Sněmovní 176/4 

 118 26 Praha 1 - Malá Strana 
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