Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Datum konání:

8. 6. 2015, 13:00

Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni:

viz. Prezenční listina

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání pracovní skupiny bylo zaměřeno zejména na kapacity v jeslích, mateřských školách
a školních družinách.

Jednání zahájila koordinátorka KPSS přivítáním přítomných a poděkováním za účast i práci.
Následně vyzvala přítomné k vzájemnému představení.

1) Problematika jeslí
Paní Magdalena Dreslerová z CSOP z Středisko služeb pro děti (SSPDR) a jejich rodiče
informovala o současné situaci v jeslích Jakutská.
SSPDR - jesle Jakutská přijímá děti od ½ roku do 3 let. Děti, které dovrší věk 3 let v průběhu školního
roku, končí docházku na konci školního roku.

O děti pečuje kvalifikovaný personál, dětské sestry a pracovnice v sociálních službách. Zaměstnanci
zajišťují péči o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby tak, aby
byla vhodně doplňována výchova v rodině. Děti se učí hygienickým návykům, stolování, sebeobsluze.
Formou hry se ve výchovných programech klade důraz zejména na rozvoj řeči, konstruktivní
a napodobivou hru, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, etickou a tělesnou výchovu.

Současná kapacita je 55 dětí. Přihlášeno bylo 120 dětí z toho přijato 46 dětí. V současné době se řeší
projektová studie, kdy by mohlo dojít k navýšení kapacity na 78 dětí a byla by celkem 4 oddělení.

Řešením mohou být dětské skupiny.
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Dobrovolnické centrum Protěž provozuje dětskou skupinu, kde je celkem 12 dětí.

Diskuze k tématu
CSOP v Praze 10 - převis činí cca 80 dětí. Situaci dále pomáhá řešit klub K2, který přijímá děti od dvou
let.

Kluk K2 – základní rozdíl je v platbě 6000 Kč (Klub K2) a 1500 Kč (CSOP v Praze 10). Klub K2 se potýká
s odchodem dětí v průběhu roku, když se uvolní místo ve státní mateřské škole; rodiče z důvodu
financí a jistoty umístění ve státní mateřské škole dítě přemístí. Klub K2 se dítěti intenzivně věnuje;
dítě se adaptuje na režim, zvykne si na docházku a následně je přemístěno do státní mateřské školy.
Např. CSOP v Praze 10 přijme dítě do jeslí až od září, avšak do té doby navštěvuje a vše se učí v Klubu
K2. Dále se Klub K2 potýká se situacemi sociálně slabších rodin, kdy nemají na platby
za školné, což je udržitelné jen krátkodobě. Navrhují, aby městská část doplácela rodinám rozdíl mezi
platbou ve státních a soukromých jeslích. Dále zástupkyně Klubu K2 upozornila, že jsou limitováni
prostory.

CSOP v Praze 10 – jako nejhorší situaci vyhodnotila možnosti k přijetí dětí, které se narodily v 9 -12
měsíci, respektive dosáhnou v těchto měsících tří let.

Klub K2 – doporučuje na sociální a zdravotní portál uvést odkaz na jesle a alternativní možnosti
umístění dětí v jiných zařízeních.

Paní Nosková vznesla dotaz, proč se do jeslí přijímají děti před dovršením 3 let.
CSOP v Praze 10 – systém přijetí dětí do jeslí je stanoven schváleními kritérii.

Paní Nosková se dále dotazovala, koho lze považovat za samoživitele.
CSOP v Praze 10 – na základě čestného prohlášení.

Paní radní sdělila, že jesle provozuje CSOP v Praze 10, což je zřízená organizace MČ Praha 10
a přislíbila, že se této problematice bude věnovat, a to se zaměřením na kontrolu zásad a kritérií.

2

2) Problematika mateřských škol

Paní Pávková z odboru školství informovala přítomné o současné situaci kapacit v mateřských
školách na území městské části Praha 10. Sdělila, že v letošním roce nebylo 454 dětí přijato
do MŠ, z tohoto počtu by 207 dětí do MŠ patřilo (do 31. 8. 2015 jim byly 3 roky). Do MŠ přijato
od 1. 9. 2015 celkem 856 dětí; přihlášek bylo podáno přes 2 tis.

Paní Pávková z odboru školství dále informovala o tom, že bude od ledna 2016 otevřen druhý
pavilon Na Sychrově (56 míst).

Diskuze k tématu
Paní Pávková, odbor školství – o odvolání do rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje
MHMP, v kritériích pro přijetí se může zohlednit pouze věk dítěte (dosažení 3 let) a trvalý
pobyt.

Klub K2 – přijímá děti, které se nedostanou do MŠ (nemusí se dostati 4 leté děti), dochází
k nárůstu odkladů školních docházek. Pokud budou děti navštěvovat zařízení, které nebude
plnit podmínky pro dětskou skupinu, nebudou moci rodiče uplatňovat slevu na daních.

Jaké jsou možnosti řešení?

-

povinný předškolní rok v MŠ

-

více informací v MŠ o přípravných třídách na ZŠ (osvěta a propagace)

-

řešit navýšení kapacit přípravných tříd ZŠ - je to o škole, jak prezentuje přípravnou
třídu = MHMP povoluje 15 dětí

-

podpora dětských skupin ze strany MČ a EU (výzva bude zveřejněna cca v listopadu
2015)

-

v září 2015 bude Klub K2 realizovat seminář k dětským skupinám

Paní Pávková, odbor školství – kapacita přípravných tříd na ZŠ je dostačující. Rodiče o tuto
možnost neprojevují velký zájem.
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3) Problematika školních družin

-

Nebyly zaznamenány žádné stížnosti na neumístění dítěte v družině.

-

Běžně jsou umisťovány děti navštěvující 1. - 4. třídu ZŠ (4. a 5. třídy musí řešit samy
ZŠ).

-

O schválení výjimky (navýšení kapacit v družinách) aktuálně zažádaly další ZŠ.

-

Do současné doby bylo všem ZŠ vyhověno.

-

Nesmí se stát, že není umístěno dítě do 3. třídy

-

Je vhodné podporovat školní kluby, ale zde záleží na školách a na jejich zájmu.

4) Prezentace

Organizátorky projektu „Mezi námi“ všem přítomným představily cíle projektu. Jedná se
o projekt, jehož cílem je mezigenerační propojení (propojení mateřské či základní školy
s nejbližším domovem seniorů a vhodným komerčním subjektem, který se stává patronem
setkání). Vítaná je účast dobrovolníků z řad rodičů či občanů tak, aby vznikl prostor
pro dlouhodobé, smysluplné a obohacující setkávání. Do mezigeneračního setkávání se tudíž
lze zapojit mnoha různými způsoby, a to po svém, nebo lze využít i podporu, znalosti
a zkušenosti. Podporují setkávání lidí všech generací. Chtějí, aby se poznávali, měli
k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové a to zejména ti nejstarší s těmi
nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.

Uvítají nové názory, podněty a inspiraci, vše, co může napomoci k lepší kvalitě života seniorů,
dětí, dospělých v produktivním věku a k jejich vzájemnému respektu a naslouchání.

5) Různé

Klub K2 – upozornění, že je pro ně dlouhodobě neudržitelný současný grantový systém MČ Praha 10,
a to z důvodu, že se v polovině roku teprve dozvědí, zda jim byl grant přiznán.

Klub K2 – předání informace, že zdarma poskytují krátkodobé (max. 2 dny) hlídání nemocných dětí
v domácím prostředí (služba končí v 10/2015).
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YWCA v ČR – předání informace, že se v současné době zaměřuje pouze na služby pro seniory.

Buči – předání informace, že plánují založit dětskou skupinu.

Na závěr koordinátorka KPSS informuje, že:

1. Proběhne analýza služeb a analýza potřeb – členové skupiny mohou napsat náměty
na zkvalitnění podpory od městské části (včetně financí), v první fázi analýzy (léto
2015) budou popsány cílové skupiny
2. Děkuje za účast na Veletrhu sociálních a návazných služeb
3. Rozešle informace k akci poděkování dobrovolníkům
4. Budeme aktualizovat Katalog sociálních a návazných služeb
5. Děkuje za zaslané články do novin Prahy 10
6. Budeme aktualizovat informační letáky o činnosti odboru sociálního
7. Na podzim budeme na pracovní skupině pracovat na Akčním plánu na rok 2016

Zapsaly: Tiefenbachová, Zákorová
Schválila: Chochulová
V Praze 3. 9. 2015
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