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PETICE
dle čl, 18 Listiny základních práva svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané z MČ Prahy 5, ale i zástupci školy, rodiče a přátelé školy ZŠ
Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 (dále jen ZŠ Plzeňská) prostřednictvím této petice žádáme
Zastupitelstvo MČ Prahy 5, aby odmítlo záměr sloučení ZŠ Plzeňská a
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720 (dále jen ZŠ Podbělohorská), která by byla nástupnickou organizací ZŠ
Plzeňské.
ZŠ Plzeňská úspěšně realizuje program vyvážené integrace, kterým se nemůže pochlubit
žádná jiná škola na Praze 5. Školu navštěvují žáci se speciálními potřebami. Jsou zde plně,
integrovány děti jiných národností a etnických skupin. Současně v 1. až 9. třídě probíhá
program pro nadané děti. Učitelský sbor úspěšně pracuje jak s dětmi se speciálními
potřebami, tak s žáky mimořádně nadanými. Důkazem úspěšnosti programu školy je to, že na
ZŠ Plzeňská dojíždějí žáci z jiných částí Prahy i mimopražští. Na této škole jsou integrovaní i
žáci, kteří by na jiných školách nemohli plnit specifické požadavky.
Sloučení ZŠ Plzeňská a ZŠ Podbělohorská by znemožnilo pokračování koncepce a programu,
které na ZŠ Plzeňská velmi dobře fungují. Právě nižší počet žáků ve třídách umožňuje vyjít
vstříc jejich speciálním potřebám a požadavkům.

zš

Žádáme proto, aby:
1) Zastupitelstvo MČ Prahy 5 uložilo Radě MČ Prahy 5 zajistit pokračováni výuky v ZŠ
Plzeňská pro školní rok 2012/13 a další roky, a aby Rada MČ Prahy 5 upustila od návrhu na
sloučení ZŠ Plzeňská se ZŠ Podbělohorská.
2) Zastupitelstvo 'MČ Prahy 5 uložilo Radě MČ Praha 5 a příslušnému radnímu předložit na
příští schůzi ZMČ Prahy 5 plán rozvoje školy včetně rozpočtu.
3) byla MČ Prahy 5 vyjádřena podpora a záštita pro programy probíhající na ZŠ Plzeňská a
zajištěno jejich další fungování.
4) byli pedagogové a správní zaměstnanci školy ZŠ Plzeňská podporováni ze strany MČ
Prahy 5 v jejich práci a aktivitách vedoucích k integraci žáků se speciálními potřebami a
nadaných žáků.
Za petiění výbor:

