
Vážení, 

ve vydání časopisu Vaše5 – Únor ze dne 15.2.2016 byl publikován článek s názvem Fotbalisté 

nemohou na školní hřiště, trénovat musí jinde. Není naší ambicí diskutovat o důvodech, které vedly 

autora článku (není uveden) zcela vynechat stanovisko ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí. 

V souvislosti s řadou dotazů od rodičů a provozovatelů zájmových kroužků a aktivit ohledně využívání 

nově zrekonstruovaného hřiště považujeme za důležité uvést zde několik základních a úplných 

informací, abychom zamezili šíření nejasností, pochybností, a tak zabránili zbytečným 

nedorozuměním.   

Škola má zákonnou povinnost spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Jejím 

kontrolním orgánem je zřizovatel školy, Městská část Praha 5, který dohlíží, zda škola postupuje 

podle zákona, a to ve všech oblastech své činnosti. Řízení organizace je plně v kompetenci vedení 

školy v čele s ředitelkou školy. 

V uplynulém období 2014 - 2015 probíhala rozsáhlá a náročná rekonstrukce školního sportovního 

areálu prostřednictvím investice MČ Prahy 5 a na realizaci akce se podílela i škola. 

V žádném zápisu z jednání se nevyskytuje žádný příslib o správcovství hřiště, ani při žádných 

jednáních, jichž byla škola účastna, nepadly jakékoli přísliby o budoucím správcovství hřiště. Ke konci 

roku 2015 dospěl zřizovatel školy k závěru, že správcem hřiště může být jedině sama škola. Důvodem 

je mimo jiné nutnost využívání šaten a sociálního zařízení školy, protože ve sportovním areálu chybí 

sociální zázemí pro možné sportovní a společenské akce. 

V lednu 2016 byly vedením školy stanoveny transparentní podmínky, na základě kterých může být 

hřiště využíváno mimo školní výuku, tedy v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Tyto 

podmínky jsou k dispozici na webových stránkách školy a ve vitrínách u vchodu do školního areálu. 

Cenová kalkulace ceny pronájmu vychází z reálných nákladů na jeho údržbu a provoz. Ve srovnání 

s obdobnými zařízeními se ceny pohybují v dolní cenové hladině. Cenu se snažíme snižovat i dalšími 

nabídkami, např. těm nájemcům, kteří mají domluvený dlouhodobý pronájem a více než pět hodin 

týdně věnují aktivitám pro děti a mládež, umožňujeme slevu z celkové ceny pronájmu. 

Žádný pronájemce není upřednostňován ani znevýhodňován, se všemi jednáme o dalších 

možnostech. Současně se snažíme naplňovat naši deklarovanou ambici zachovat co nejpestřejší 

nabídku různých sportovních, vědomostních i uměleckých aktivit a možností pro děti, mládež a 

občany městské části Prahy 5, které jsou nabízeny na půdě školy v době  mimo vyučování.  

Stejně jako s ostatními jednáme i s Fotbalovou a sportovní akademií Praha 5, z. ú., kterou zastupuje 

pan Alex Zbur. Přestože za situaci, v jaké se akademie nyní ocitla, ZŠ a MŠ Barrandov nezodpovídá, je 

nám to líto. Vynasnažíme se společně se představiteli městské části Prahy 5 i zástupcem akademie 

hledat schůdné řešení pro všechny strany. Nebudeme ale podléhat jakémukoli nátlaku a nadále 

budeme postupovat v souladu s tím, co nám stanovuje zákon a k čemu nás zavazuje zřizovatel školy.  
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