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Vážení rodiče páťáků,
jako zřizovatel ZŠ a MŠ Koloděje se na Vás, společně s panem ředitelem, obracíme ve věci
zajištění povinné školní docházky na druhém stupni ZŠ pro Vaše děti.
Tak jako každoročně jsme informovali zřizovatele ZŠ Polesná v Újezdě nad Lesy (spádový
školský obvod pro Koloděje) o počtech žáků, kteří budou končit školní docházku na 1. stupni
v ZŠ a MŠ Koloděje a budou přecházet na 2. stupeň.
Zástupci vedení MČ Újezd nad Lesy nás obratem informovali, že s největší pravděpodobností
nebudou moci přijmout jediného kolodějského žáka z kapacitních důvodů.
Podobné informace jsme obdrželi následně taktéž z okolních základních škol – Běchovice,
Klánovice, Dubeč, Šestajovice. Tato situace vznikla důsledkem demografického vývoje
obyvatel v jihovýchodní části Prahy, tj. nárůstem počtu obyvatel a dětí povinných školní
docházkou, díky čemuž jsou kapacity škol v této lokalitě nedostatečné a přeplněné.
Protože nám situace není lhostejná, navíc jsme ze zákona povinni ji řešit, proběhlo několik
konzultací na Magistrátu hlavního města Prahy. Po neúspěšných jednáních se školami v okolí,
jsme řešili školy v dojezdové vzdálenosti MHD. Díky tomu se podařilo, ve spolupráci s
vedením MČ Praha 14, nalézt volnou kapacitu pro naše žáky, končící 1. stupeň, na ZŠ
Vybíralova 964/8, Praha – Černý Most, 198 00. Tato škola se tak stává naším druhým spádovým
obvodem pro druhý stupeň ZŠ.
Vážení rodiče, nikdo Vám neupírá právo vybrat si školu. Pokud se Vám podaří individuálně
zapsat dítě do okolních škol či uspět s přijetím na osmiletá gymnázia, blahopřejeme. Pro ty z
Vás, kdo však úspěšní nebudete, nabízíme stoprocentní jistotu, že v této spádové škole Vaši
přihlášku do šestého ročníku školního roku 2020/2021 neodmítnou.
V uvedené věci, v rámci které jsou naše možnosti bohužel omezené, jsme se snažili dělat
maximum, neboť situaci s nedostatečnými školními kapacitami vnímáme velice intenzivně. Na
neutěšený stav školních kapacit, který je nutné řešit systémově, upozorňujeme Magistrát hl. m.
Prahy společně s dalšími městskými částmi dlouhodobě. Bohužel však jediné možné řešení, a

to stavba nové školy v Kolodějích, včetně 2. stupně, na které již pracujeme, je střednědobou
záležitostí.
Děkujeme za pochopení
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