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Při zápisech do mateřských škol rodiče často přihlašovali dítě na více adres
Zápisy do plzeňských mateřských škol pro nastávající školní rok se uskutečnily ve dnech 26.
a 27. března 2014. V rámci zkušebního provozu elektronické podpory zápisů do mateřských
škol byly ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol, odborem školství, mládeže a
tělovýchovy a Správou informačních technologií do systému přepsány všechny přihlášky
odevzdané v papírové podobě, aby bylo možné čerpat relevantní informace o uskutečněném
přijímacím řízení.
Kapacita mateřských škol zřizovaných městem činí k 1. 9. 2014 5 317 míst. Ke dni zápisu
bylo na mateřských školách celkem 1 558 volných míst.
Rodiče podali celkem 4 459 žádostí o přijetí. Po odstranění duplicit se jedná o celkem 2 445
dětí. Z uvedeného počtu je 67 dětí mimoplzeňských a 542 dětí narozených v roce 2012, které
dosáhnou věku 3 let až v průběhu roku 2015.
Rodiče často podávali přihlášky do více mateřských škol, jeden z nich podal dokonce šestnáct
přihlášek. Pokud se rodič, jehož dítě bylo přijato do více mateřských škol, nerozhodne během
správního řízení, do které mateřské školy dítě nastoupí a uvedenou situaci ředitelkám
nenahlásí, může vyřešení některých duplicit, a tím i uvolnění dalšího místa, trvat až do září.
Následující tabulka uvádí procento přijatých dětí narozených v letech 2008 až 2011
k porovnání s volnými místy ke dni zápisu.

kapacita
MŠ

volná
místa

MO 1
MO 2
MO 3
MO 4
MO 5
MO 6 + MO 10
MO7 + MO 9
MO 8

1561
1181
1358
866
80
122
75
74

489
270
366
328
18
29
8
50

celkem

5317

1558

přihlášky
dětí nar.
2012
146
107
130
88
15
18
15
23
542

přihlášky
celkem
664
509
647
383
38
73
31
100
2445

přihlášky
dětí s
bydlištěm
mimo
Plzeň
7
8
15
3
8
15
3
8
67

přihlášky
plzeňských
dětí nar.
2008-2011
511
394
502
292
15
40
13
69
1836

% přijatých
plzeňských
dětí nar.
2008-2011
96
69
73
100
100
73
62
72
85

V letošním roce vychází podle odboru školství, mládeže a tělovýchovy nejhůře městské
obvody Radčice a Malesice, protože zde z předškolního ročníku odchází do základní školy
pouze 8 dětí.
U obvodu Plzeň 2 - Slovany se situace výrazně zlepší po dodatečném zápisu do nové
mateřské školy, která bude odloučeným pracovištěm 80. MŠ na Mikulášském náměstí. Bude
přijato dalších 75 dětí a procento přijatých dětí se zvýší na 88.
Dalších zhruba 200 míst se uvolní v rámci města v průběhu měsíce června, kdy budou
vyřízeny žádosti o odklad povinné školní docházky. Situace se bude lišit u jednotlivých
mateřských škol, neboť každá má jiný počet podaných přihlášek a jiný počet volných míst.
Následující tabulka uvádí věkové složení přihlášených dětí:
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Městský obvod

přihlášky
dětí nar.
2008

Plzeň 1
Plzeň 2
Plzeň 3
Plzeň 4
Plzeň 5
Plzeň 6 + Plzeň 10
Plzeň 7 + Plzeň 9
Plzeň 8
celkem

8
4
7
1
0
0
0
1
21

přihlášky přihlášky přihlášky přihlášky
dětí nar.
dětí nar.
dětí nar.
dětí nar.
přihlášky
2009
2010
2011
2012
celkem
31
93
386
146
664
44
83
271
107
509
64
132
314
130
647
35
62
197
88
383
0
5
18
15
38
4
10
41
18
73
2
0
14
15
31
10
20
46
23
100
190
405
1287
542
2445

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Při současné
obsazenosti 28 dětí na třídu není možné naplňovat školní vzdělávací program, pokud by bylo
ve třídě větší množství dětí mladších tří let. Tyto děti potřebují zcela jiný denní režim, učí se
sebeobsluze, základním hygienickým návykům. Pro ně město provozuje dvě oddělení zařízení pro péči o děti ve věku 1-3 let (jesle) na 21. mateřské škole Plzeň, Na Celchu a na 49.
mateřské škole Plzeň, Puškinova. Na zákon, který umožňuje matkám zvolit variabilně
rodičovskou dovolenou v délce 2 až 4 roky, nenavázalo žádné zákonné opatření, jež by
umožňovalo péči o děti ve věku 2 - 3 roky. Situaci rodičů těchto dětí se snaží stát řešit
zákonem o dětských skupinách, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně. Na území
města v současné době funguje 21 soukromých zařízení, která pečují o děti předškolního
věku. Z toho jen čtyři jsou zařazena do sítě škol jako mateřské školy, tj. garantují
plnohodnotný vzdělávací program jako mateřské školy zřizované městem.
Nová zastávka městské veřejné dopravy vznikne v ulici Folmavská
Autobusová linka č. 29 městské veřejné dopravy začne obsluhovat nově vzniklou zastávku,
která byla postavena v ulici Folmavská v souvislosti s výstavbou takzvané větve 6 a 7 a také
obchodního zařízení Bauhaus. Dotčená zastávka se bude jmenovat „Goldscheiderova“ podle
názvu ulice kolmé k dotčené zastávce. Nyní okolo zastávky linky č. 29 autobusy pouze
projíždějí. Zastávka začne fungovat po schválení změny licence a jízdního řádu vedené linky,
tedy zhruba do 30 dnů, v režimu „na znamení“.
Pronájmy nebytových prostor, zařízení a venkovních ploch v základních školách se
zvyšují
Základní školy zřízené městem pronajímají v rámci doplňkové činnosti ke krátkodobému
užívání nebytové prostory, zařízení a venkovní plochy (např. učebny, tělocvičny, bazény,
hřiště, hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, sportovní halu, sprchy apod.). Rada města
Plzně svým usnesením z června 2003 stanovila s účinností od 1. 9. 2003 maximální sazby za
jednu hodinu pronájmu výše uvedených prostor pro zájmovou činnost dětí a mládeže s tím, že
stanovení výše maximálních sazeb pro zájmovou činnost dospělých, pro komerční činnost
dětí a mládeže a pro komerční činnost dospělých je v kompetenci ředitele školy. Zájmové
činnosti budou mít přednost před činnostmi komerčními a činnost pro mládež bude mít
přednost před činností pro dospělé. Výše všech sazeb byla několikrát aktualizována.
Vzhledem k tomu, že současně platné sazby již u většiny základních škol nepokryjí nezbytné
náklady spojené s pronájmem, byly zpracovány u jednotlivých škol kalkulace skutečných
nákladů na jednu hodinu pronájmu a na jejich základě navrženy nové sazby. Navrhované
sazby byly stanoveny s ohledem na školy s vyšší nákladovostí. Použití nižší sazby
v souvislosti se skutečnou výší nákladů konkrétní základní školy je plně v kompetenci ředitele
školy.
XXXXXXXXXXXX
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Cena 1. června je připravena pro Bohumila Doležala
Cenu 1. června získá v letošním roce Bohumil Doležal, český literární kritik, politický
komentátor, publicista a vysokoškolský učitel. Obdrží ji na základě rozhodnutí Rady města
Plzně za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod.
Návrh na udělení Ceny 1. června podala paní Monika Stehlíková. O Bohumilu Doležalovi mj.
napsala: „Veřejné mínění komentuje dodnes a dodnes vyniká odvahou zaujímat jasné a
vyhraněné postoje. Není vlažný, není oportunista, nečeká plácání po ramenou, a také se mu ho
příliš nedostává, ale to je osudem kritiků, alespoň těch vzdělaných, věcných a
nesentimentálních. My, jeho čtenáři, s ním nemusíme vždycky souhlasit, přesto nám
prokazuje neocenitelnou službu – ukazuje nám naši vlastní nevěcnost, rozplizlost myšlení i
ustrašenou či mazanou neochotu říci ano, ano, ne, ne.“
Bohumil Doležal se narodil 17. ledna 1940 v Praze, vystudoval Filozofickou fakultu UK,
v letech 1962-1968 byl redaktorem vydavatelství Československý spisovatel. Od roku 1964
byl spolupracovníkem a členem redakční rady časopisu Tvář a v letech 1968-69 redaktorem
obnovené Tváře až do jejího definitivního zákazu na podzim 1969. Poté pracoval jako
montér, technický pracovník, programátor, inventurník. V roce 1977 podepsal Chartu 77.
V osmdesátých letech připravil jako samizdat výbor z politických článků a úvah Karla
Havlíčka Borovského, Františka Palackého a T. G. Masaryka. Po sametové revoluci se
aktivně angažoval v politice a veřejném životě. V letech 1993-2002 přednášel české a
maďarské politické myšlení na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2000 vydává internetový
zápisník Události a pravidelně komentuje politické dění. Publikuje politické články
v českých, německých, polských a maďarských novinách a časopisech a obsáhlejší studie
v časopise Střední Evropa. V roce 2013 vydal knihu „Karel Havlíček. Portrét novináře“.
Cenu Bohumilu Doležalovi při slavnostním jednání zastupitelstva předá 1. června v 15 hodin
primátor Martin Baxa.
Městská rada se seznámila se členy výběrové komise na pozici ředitele Divadla Alfa
Komise pro výběrové řízení na pozici ředitele Divadla Alfa, p.o. bude pracovat v tomto
složení:
MgA. Jiří Havelka, Ph. D., režisér, autor a herec žijící a tvořící převážně v Praze. Od roku
2011 je vedoucím katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.
Prof. MgA. Karel Makonj, režisér, dramaturg a pedagog v oblasti loutkoherectví. Vyučuje
na DAMU, kde je zástupcem alternativního a loutkového divadla.
Mgr. Nina Malíková, která působila jako dramaturg Divadla S. K. Neumanna v Praze a dnes
je odbornou pracovnicí v oblasti loutkového divadla v Divadelním ústavu v Praze.
Jiří Koptík, skladatel scénické a divadelní hudby. Působil v Černém divadle Praha, DJKT,
Divadle Alfa, Naivním divadle nebo v Českém rozhlase. V letech 1998 – 2006 byl ředitelem
Divadla Alfa Plzeň, v tomto období byl také pětkrát ředitelem festivalu Skupova Plzeň.
Stanislav Doubrava, vystudoval FAMU Praha, katedru produkce a řízení a Cultural
Management na Amsterdam Summer University. Pracoval ve Východočeském divadle
DRAK v Hradci Králové, Divadle dětí ALFA v Plzni a jako manažer v Naivním divadle
v Liberci, kde od roku 1991 působí
v pozici ředitele.
Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně
Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátora města Plzně pro kulturu
PhDr. Helena Knížová, ředitelka ÚSO MMP
JUDr. Anna Röschová

XXXXXXXXXXXX
Město nabídne zájemcům prohlídkovou trasu Loosovými interiéry
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Prezentaci Loosových interiérů pro veřejnost do jisté míry komplikuje skutečnost, že
dochované objekty jsou v majetku či správě různých organizací či soukromých vlastníků,
kteří mají různé možnosti a představy o využití objektů. Předběžná jednání vedená ze strany
města se Západočeskou galerií v Plzni (byt v objektu Klatovská 110) či panem Brummelem
(Dům Brummelových, Husova 58) ukazují na zájem vlastníků o společný postup při trvalém
zpřístupnění interiérů pro veřejnost. Vzhledem k mezinárodnímu významu Loosových
interiérů v Plzni je vhodné zavést jednotnou značku „Loosovy interiéry v Plzni“ a
v jednotném stylu prezentovat všechny interiéry. Pro město Plzeň bude tuto problematiku
řešit Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace (dále jen TURISMUS).
Cílem prohlídkové trasy Loosovy interiéry v Plzni je umožnit zájemcům o prohlídku návštěvu
minimálně tří objektů s interiéry, aby návštěvník pochopil principy Loosovy tvorby a odnesl
si tak jedinečný zážitek. Ti, co se zajímají o jednotlivé objekty, si samostatně vstupenky na
prohlídky koupí, případně objednají přímo u vlastníků objektů. Nejvhodnější možnou
variantou je společná zvýhodněná vstupenka, kterou si zájemce zakoupí v kterémkoli
zpřístupněném Loosově interiéru a v Turistickém informačním centru města Plzně (dále jen
TIC). Vstupenku bude organizačně zajišťovat TURISMUS a zisk ze vstupného se rozpočítá
podle zvoleného klíče mezi vlastníky/správce objektů a TURISMUS. Vstupenka bude mít
několik políček podle počtu interiérů. Proškrtnutím u pokladny bude znehodnocena část
patřící příslušnému interiéru a návštěvník tedy na tutéž vstupenku nebude moci znovu objekt
navštívit. Vstupenka může mít delší dobu platnosti, aby byla záruka, že zájemce využije
návštěvu všech interiérů.
Další variantou jsou speciální prohlídky s průvodcem (na objednávku). Školený průvodce
bude doprovázet skupinu po zvolených objektech, zisk se opět rozpočítá mezi
vlastníky/správce vybraných objektů a TURISMUS. Objednávky bude přijímat TURISMUS
prostřednictvím TIC či pracovníka zodpovědného za projekt „Loosovy interiéry v Plzni“.
Loosovy interiéry patří k nejcennějším architektonickým památkám města Plzně. Absolutní
raritou v rámci Loosových objektů po celém světě je nejen počet bytů, které v Plzni rakouský
architekt Adolf Loos vytvořil v 30. letech 20. století, ale také jejich koncentrace na malém
prostoru v širším centru města, tj. zejména na Klatovské třídě a jejím okolí. Přestože se do
dnešní doby zachovalo jen několik bytů s torzy původního vybavení, jde o hodnoty
mezinárodního významu.
XXXXXXXXXXXX
Odsouhlasené materiály radou města byly postoupeny k projednání v zastupitelstvu.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24. dubna 2014
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
25. dubna 2014
 jednání s Mgr. Martinou Malíkovou, ředitelkou regionální kanceláře CzechInvest
 slavnostní představení 1. dílu nové knihy Dějiny města Plzně
 pietní akt u pomníku padlých amerických letců v Liticích
26. dubna 2014
 pietní akt u pomníku obětem válek v Křimicích
27. dubna 2014
 letecký den v Plasích
 slavnostní zahájení festivalu Finále Plzeň
28. dubna 2014
 setkání představitelů měst a obcí Plzeňského kraje
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9. ročník projektu Plzeňské lavičky

29. dubna 2014
 návštěva 34. ZŠ - setkání s Mgr. Ivanou Smolákovou, finalistkou celostátního kola
ankety Zlatý Ámos
 pietní akt na počest padlých čs. letců z Plzně - Habrmanovo náměstí
30. dubna 2014
 zasedání Rady města Plzně
 oficiální rozloučení p. Hanse Schaidingera s funkcí primátora města Regensburgu
1. května 2014
 5. ročník akce Milník času
2. května 2014
 setkání s nositelkou Čestného stipendia gen. Pattona ve Frišově vile
 vernisáž výstavy „Slavnosti svobody“ ve Smetanových sadech
3. května 2014
 společenské setkání s americkými a belgickými veterány na radnici
4. května 2014
 Slavnosti svobody: pietní akt v Husově ulici
 Slavnosti svobody: pietní akt na Chodském náměstí
 Slavnosti svobody: kolona historických vojenských vozidel
 Slavnosti svobody: slavnostní vyhlášení udělení Čestného stipendia gen. Pattona
 Slavnosti svobody: předání medailí Krajského vojenského velitelství Plzeň
5. května 2014
 Slavnosti svobody: vyhlášení Ceny Jana Palacha v obřadní síni radnice
 slavnostní otevření Akademického centra Západočeské univerzity v Plzni
v Sedláčkově ulici
 Slavnosti svobody: pietní akt na náměstí Míru
 Slavnosti svobody: dětská opera Brundibár ve Velkém divadle
6. května 2014
 přijetí J.E. Francoise Gustin, velvyslankyně Belgického království v ČR, a Stevena
Kashketta, zástupce velvyslance USA v ČR
 Slavnosti svobody: pietní akt u pamětní desky amerických a belgických vojáků na
radnici
 Slavnosti svobody: slavnostní oběd s velvyslankyní Belgického království, se
zástupcem velvyslance USA, veterány Belgie a veterány USA
 Slavnosti svobody: pietní akt Díky Ameriko!
 oficiální rozloučení s hosty Slavností svobody 2014 a udělení historických pečetí
města Plzně, jejichž laureáty se stali p. Doug Laviolette, p. Bob Nueske a p. George
Patton Watters
7. května 2014
 jednání s Mgr. Petrem Peštou, předsedou PSP- KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ o.s.
9. května 2014
 jednání s Petrem Jiráskem, hlavním organizátorem Apetit Festivalu
12. května 2014
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 jednání se zástupci ROP NUTS II JIHOZÁPAD na téma čerpání dotací z IPRM
 společné jednání Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje
13. května 2014
 zasedání dozorčí rady Plzeň 2015, o.p.s.
14. května 2014
 slavnostní oběd s prezidentem ČR
 setkání prezidenta ČR s představiteli města na radnici, následně návštěva katedrály sv.
Bartoloměje a setkání s občany na náměstí
15. května 2014
 zasedání Rady města Plzně
 13. zasedání Rady projektu Plzeň - EHMK 2015
 jednání s Mattijsem Maussenem, poradcem projektu EHMK 2015
16. května 2014
 přijetí skupiny 17 německých novinářů zaměřené na Plzeň - EHMK 2015
 jednání s Ing. Miloslavem Zemanem, předsedou představenstva Okresní hospodářské
komory Plzeňsko
 slavnostní zahájení Bavorských dnů v Proluce
17. května 2014
 Apetit Festival 2014
 5. ročník akce „Senioři opět baví seniory a nejen je“
 slavnostní zahájení Fotofestivalu OFF Station
21. května 2014
 zasedání valné hromady Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň
 34. zasedání správní rady Západočeské univerzity v Plzni
22. května 2014
 přijetí předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky
 zahájení Sněmu hospodářské komory ČR
 slavnostní zahájení expozice Šangri-la v Západočeském muzeu v Plzni
23. května 2014
 jednání s JUDr. Janstou, prezidentem České basketbalové federace, a Ing. Křiváčkem,
výkonným ředitelem MS v basketbalu žen do 17 let
 jednání s Ing. Pavlem Honzíkem, ředitelem České školní inspekce pro Plzeňský kraj
 odhalení nového zvonu Hroznata na náměstí Republiky
 slavnostní zahájení Noci kostelů
 PechaKucha Night č. 8 v bývalém kině Hvězda
24. května 2014
 vernisáž výstavy v Galerii Vokno v Mlýně Osvračín
25. května 2014
 slavnostní vyhlášení výsledků dětské soutěže požárních sportů „Plamen“ v areálu 33.
základní školy
26. května 2014
 jednání členů Rady města Plzně s poslanci a senátory za Plzeňský kraj
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27. května 2014
 jednání s Marinou Šternovou, programovou ředitelkou projektu Dny Jeruzaléma,
možnosti zapojení do projektu EHMK 2015
 jednání s Ing. Jaroslavem Bláhou na téma EHMK 2015
 schůzka s manželi Trojanovými
 diskusní panel „Příprava a realizace velkých dopravních staveb na území města Plzně“
28. května 2014
 přijetí J.E. Lembita Uiba, velvyslance Estonské republiky v ČR
 slavnostní předávání Zlatých křížů 3. třídy dárcům krve
 slavnostní předávání cen Stavba roku Plzeňského kraje 2012
29. května 2014
 zasedání Rady města Plzně
 oslavy 150 let od vzniku dobrovolných hasičů v Čechách na náměstí Republiky
 slavnostní akademie 14. ZŠ k 40. výročí založení školy v KD Peklo
 setkání Rady reprezentantů programu Prazdroj lidem
30. května 2014
 přijetí Propera Wannera a Jeana Loupa Berka, zástupců Rady Evropy, k tématu
EHMK
 slavnostní vyřazení absolventů Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň
31. května 2014
 Den Meliny Mercouri - Evropský den sousedství v rámci projektu EHMK 2015
1. června 2014
 slavnostní oběd s laureátem Ceny 1. června Bohumilem Doležalem
 slavnostní zasedání Zastupitelstva města Plzně - udělení Ceny 1. června Bohumilu
Doležalovi
2. června 2014
 zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Plzeň
 seminář na téma „Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem“
3. června 2014
 mimořádné zasedání Rady města Plzně
 jednání s Ing. Martinem Šafránkem, jednatelem společnosti M.A.T.Group s.r.o.,
ředitelem házenkářského klubu Talent M.A.T. Plzeň

4. června 2014
 slavnostní otevření naučné stezky Údolím Radbuzy
5. června 2014
 jednání se zástupci PĚTATŘICÁTNÍCI PLZEŇ, o.s.
 slavnostní odhalení sochy „Tráva“ v ZOO
9. června 2014
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
11. června 2014
 zasedání Správní rady Plzeň 2015, o.p.s.
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 položení základního kamene nové budovy RICE a diskusní setkání na Západočeské
univerzitě v Plzni
 slavnostní prezentace žákovských týmů „Příběhy našich sousedů“
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