
Mateřské školy na Cibulkách: některé možnosti řešení jejich nedostatku
1 

 
1. zavést přípravné třídy v prostorách ZŠ pro děti  s odkladem školní docházky. Procento 
těchto dětí je dost vysoké a v mateřských školách chybí místa pro přijetí mladších dětí. 

 
2. vedle budovy MŠ Beníškové je budova, kde dříve byla Mateřská škola a nyní jsou zde asi 
první 4 ročníky ZŠ Nepomucká. Možná by šlo poslední ročník ZŠ v Beníškové ulici 
přesunout do budovy ZŠ Nepomucká a uvolněné prostory využít pro školku. 

 
3. V zahraničí jsou také dobré zkušenosti s využitím montovaných domů pro navýšení 
kapacity školních zařízení. Tyto stavby se případně dají v budoucnu přesunout na jiný účel. 

 
4. Radnice může vyžadovat součinnost s developery při řešení tohoto problému. Například 
by mohla požadovat poskytnutí vhodných prostor v budovaných obytných objektech za 
symbolické nájemné. Už nyní se často v takovýchto objektech počítá se saunami, solárii nebo 
fitness centry. Jistě by se našel prostor i pro školku a hřiště.2  

 
5. Nevyužívaná budova nacházející se v zahradě Mateřské školy v Naskové ulici by se 
mohla upravit pro další třídu (snad jde o bývalý sklad, ale nevíme, kdo je vlastníkem). 

 
6. Obnovení MŠ v ulici V Cibulkách 1265/26. Dříve zde bývala MŠ, nyní je tady umístěna 
ZŠ praktická a speciální (pobočka ZŠ Pod Radnicí, do této školy většina dětí dojíždí dopravou 
ze vzdálenějších míst Prahy 5 a podle mého soudu by pro tento účel mohla znovu sloužit 
budova zvláštní školy v Nepomucké ulici, která je v současné době opuštěná3. Do této budovy 
je velmi dobré spojení tramvajovými linkami. 

 
Nedokážeme samozřejmě posoudit realizovatelnost těchto návrhů. V našem okolí je ale skutečně 
nemálo rodičů, kteří mají problém s umístěním dětí do MŠ. Proto naléhavě žádáme odpovědné 
pracovníky Úřadu MČ Prahy 5, aby problém nedostatku míst ve školkách v naší lokalitě brali vážně 
a zabývali se jeho řešením.. Předpokládáme, že společnost i městská část si uvědomují přínos rodin 
s dětmi a důležitost péče o nastupující generaci občanů. 
 
Za výbor o. s. Cibulka: ................................................................., datum: 5. června 2011 

                                                 
1  Návrhy jsou reakcí na článek s názvem „Škol i školek je dostatek“ květnové Pětce. V oblasti Cibulek totiž toto 

tvrzení určitě neplatí,  ve zdejších obecních školkách (Duha a Slunéčko) bylo odmítnuto více než 70 žádostí, tzn., že 
na Cibulkách chybí nejméně dvě třídy mateřské školy. A to přesto, že byla otevřena nová třída v zrekonstruované 
budově v Nepomucké ulici. Bez neodkladného řešení se dá očekávat výrazné zhoršení tohoto stavu, protože bytová 
výstavba na Cibulkách se stále zintenzivňuje, a dochází k výstavbě stále větších a vyšších bytových komplexů a 
množství nových developerských projektů je před zahájením. 

 
2  Na semináři pořádaném MČ Praha 5 ve čtvrtek 2. června jeden z účastníků v diskuzi zmínil, že v jedné přažské 

městské části radnice po developerovi vyžadovala vybudovat spolu s obytným komplexem zhruba dvojnásobný 
počet parkovacích míst, než jaké jsou dány tabulkovými koeficienty pro počet parkování rezidentů a pro parkování 
pro návštěvy vzhledem k počtu bytů a developer na toto musel přistoupit. Možná se to developerovi z krátkodobého 
hlediska zdá být velká práce navíc (někdy i vyšší náklady) a snaží se vyjednávat s radnicí jiným způsobem. Z nám 
známých zkušeností se ale parkování vybudované „navíc“ v několika málo letech po dostavbě stane velmi žádané. 
Podobně se může dařit s developery vyjednávat i ohledně školek v budovaných objektech. 

 
3  Budova byla prý nedávno pronajata projektu vysoké školy. Toto rozhodnutí by stálo za přehodnocení. Vždyť nyní je 

velmi palčivým problémem celého českého školství právě přebujelost systému vysokých škol, stále se mluví o 
akutní potřebě redukovat jejich počet. V těchto souvislostech se může občanům zdát pronájem objektu 
v Nepomucké ulici vysoké škole proti společenskému zájmu. Případně je třeba pronájem veřejnosti podrobně 
zdůvodnit, i s ohledem na nedostatek míst ve školkách na Cibulkách. 


