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Černošice dne 24. srpna 2011 

 

Vážení rodiče, 

 

prostřednictvím paní ředitelky Mandové jste již byli pozváni na schůzku dne 12. září od 16:00 

v budově MŠ Topolská, kde budete mimo jiné informováni o možném přesunu některých dětí 

do nové školky Vápenice. Dovolte, abych Vám v předstihu před touto schůzkou podal k celé 

záležitosti bližší vysvětlení. 

 

V průběhu listopadu nebo počátkem prosince bude otevřena nová školka MŠ Vápenice s 

kapacitou 78 dětí (3 třídy), kterou město platí zhruba napůl z dotace a z úvěru. V minulosti již 

město investovalo významné prostředky do sítí a také projekčních a jiných služeb, takže i bez 

uvážení hodnoty pozemků celková hodnota projektu činí okolo 40 mil. Kč. Stavební práce 

budou ukončeny dle dodatku smlouvy již do 30. září, zatímco původní termín byl až v únoru 

2012. Dále bude provedeno vybavení nábytkem, zapsání do rejstříku, přijetí personálu atd. 

 

Na rozdíl od předchozího vedení města jsme se rozhodli zachovat MŠ Topolská v Mokropsech, 

neboť nechceme připravit obec o 34 míst pro děti v době, kdy trvá enormní převis poptávky, 

který ani nová školka nepokryje. Letos se do školek přihlásilo rekordních 155 dětí, a volných 

míst bylo jen 42, takže 113 dětí muselo být odmítnuto. Věřím, že naše rozhodnutí o zachování 

MŠ Topolská hodnotíte jako prospěšné, i když pro město to znamená finanční zátěž - původní 

záměr byl budovu prodat za cca 10 mil. a splatit tak větší část úvěru, nyní musíme prostředky 

na splacení úvěru vzít jinde. Jsme rozhodnuti MŠ Topolská udržet nejméně cca 5 let, resp. 

dokud bude neuspokojená poptávka. V letošním roce již mj. proběhly drobné investice pro 

zlepšení stavu budovy, které s tímto rozhodnutím souvisejí. 

 

V souvislosti s uvedením nové MŠ Vápenice do provozu zamýšlíme zrušit tzv. „MŠ v ZŠ“, čili 

detašované pracoviště MŠ Topolská v základní škole, které bylo zřízeno jako dočasné v reakci 

na uzavření MŠ Husova. Plně chápeme, že zrušení tohoto vzdělávacího místa během roku je 

velmi citlivá záležitost a rád bych Vás ujistil, že nás k tomu vedou závažné objektivní důvody:  

 

 Základní škola tyto prostory naléhavě potřebuje - od tohoto školního roku bude ve škole 

zřízena družina i pro 4. třídy, pro niž je potřeba mít prostor. Již v předchozích letech byl 

pohyb cca 160 dětí ve školní družině ve stejných prostorech s 12 malými dětmi ze školky 

vnímán jako velmi problematický – z hlediska bezpečnosti, hygieny, průběhu školních 

aktivit, vyzvedávání dětí apod. Osobně shledávám jako problematické i dosavadní přesuny 

dětí ze školy do školky v Topolské a zase zpět. 

 

 Pro město jako zřizovatele, resp. z hlediska jim zajišťovaného mateřského školství a 

plynulého vývoje z roku na rok, je výhodnější naplnit 12 míst z nové kapacity dětmi z MŠ 

Topolská, než naplnit případně celou kapacitu jinými dětmi, a pro příští rok o těch 12 

celkovou městskou kapacitu snižovat. Zároveň je pro nás důležité školku naplnit, abychom 

na ni dostávali plné krajské dotace, a to naplnit ji černošickými dětmi včetně předškoláků, 

aby její nová kapacita byla maximálně využita k řešení celkové problému v Černošicích.  
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Naším cílem je vyjít rodičům, kteří se pro přesun rozhodnou, maximálně vstříc: 

 

- pokud by mezi 12 dětmi, které přejdou do nové školky, byly děti mladší než předškolní (tj. 

povinné úhradou „školkovného“), je město připraveno kompenzovat rozdíl ve výši úplaty 

(úroveň školkovného se v nové školce předpokládá vyšší, než je dnes v Topolské); pro 

předškoláky je docházka dle zákona samozřejmě zdarma; bude Vám také vrácena poměrná 

částka rodičovského příspěvku  

 

- umožníme dětem zvyknout si na nový personál: učitelky z Topolské pomohou při adaptaci 

dětí na nové prostředí svojí dočasnou přítomností v nové školce, popřípadě učitelky z nové 

školky ještě před přesunem stráví nějaký čas ve školce v Topolské (resp. v ZŠ) 

 

- děti, které přejdou do nové školky, se mohou těšit na velkoryse postavenou, hezkou školku 

s velkou a dobře vybavenou zahradou, v klidné lokalitě; na schůzku se pokusíme Vám 

přinést i nějaké architektonické studie, projekt vybavení apod. 

 

- díky urychlení výstavby nejde o přesun na poslední tři měsíce, jak někdo mohl odvozovat 

podle původního termínu, ale o 6-7 měsíců 

 

- je možné, aby mezi 12 dětmi, které přejdou z Topolské na Vápenici, byly děti jak z třídy v 

základní škole, tak děti přímo z hlavní budovy Topolské (pokud se to jejich rodičům bude 

lépe hodit, nebo prostě budou chtít tuto příležitost využít, může pak místo nich některé dítě 

ze školní třídy zase zůstat v Topolské) 

 

Chci Vás jako starosta města ujistit, že není naším záměrem řešit situaci jakkoliv direktivně či 

konfliktně. Naopak, chceme situaci vysvětlit a požádat o Vaše pochopení, spolupráci a 

vstřícnost, a vyřešit ji ku prospěchu dětí. Věřím, že při správném pojetí si děti přesun užijí jako 

výbornou zkušenost a vítané malé dobrodružství. Kdy se jim to poštěstí, moci objevovat a 

zabydlovat zbrusu novou školku?  

 

Pokud máte dnes dítě přijaté k docházce přímo do Topolské a měli byste zájem o jeho přesun 

do MŠ Vápenice (cca v průběhu listopadu), můžete tento zájem vyjádřit i před plánovanou 

schůzkou skrze paní ředitelku Mandovou, samozřejmě můžete kdykoliv kontaktovat i mne. 

 

Těším se na osobní setkání 12.9., kde spolu věc dále prodiskutujeme a můžeme řešit i 

konkrétní detaily přesunu, aby vše proběhlo k obecné spokojenosti. 

 

S přátelským pozdravem, 

 

 

 
 

Filip Kořínek 

starosta města 

 

 


