
Petice je určena pro:  

Zřizovatele ZŠ A MŠ Na Beránku 

Milana Maruštíka - starostu 

Městská část Praha 12 

Písková 830/25, Praha 4 – Modřany 

 

Kopie petice bude předána: 

ZŠ na Beránku  - Mgr. Jiří Soukup - ředitel školy 

- Mgr. Miroslava Kellovská - koordinátor školního vzdělávacího programu                 

Montessori                 

Magistrát HMP - Ing. Mgr. Irena Ropková - zastupitel, radní 

                       - Mgr. Lenka Němcová - ředitelka odboru školství a mládeže 

MŠMT      - Mgr. Svatopluk Pohořelý - oddělení základního vzdělávání - 210 

 

 

 

PETICE 

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

 

„za rozšíření prostor pro žáky s programem MONTESSORI na 

ZŠ  Na Beránku,, 

 

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme: 

1. O uvolnění prostor pro výuku v programu Montessori. Kapacita školy je (po přepočtu 24 žáků 

na jednu třídu) 900 žáků a dochází sem pouze kolem 700 žáků, přesto je každoročně mnoho 

zájemců o program Montessori odmítnuto, protože prostory vyhrazené tomuto programu jsou 

naprosto vytížené. Žádáme tedy o uvolnění prostor, například tříd, které nejsou plně a 

celodenně využívány k výuce, nebo prostor, které jsou v současné době pronajímány třetím 

osobám.  

2. Přehodnocení kapacity žáků v programu s prvky Začít spolu - aktuální počet žáků s výukou s 

prvky Začít spolu je okolo 500 žáků a MONTESSORI jen okolo 200. Na školní rok 

2017/2018 je již teď přes 150 žádostí o zařazení dítěte do Montessori programu (počet 

volných míst však nepřesáhne 25), o program s prvky Začít spolu zdaleka takový zájem není. 



Místo toho, aby se program výuky přizpůsoboval aktuálním požadavkům, jsou někteří 

zájemci, co se nedostali do Montessori nuceni nastoupit do Začít spolu. 

 

Víme, že městská část pro Prahu 12 se touto situací zabývá již několik let, my však požadujeme 

okamžité řešení. 

 

Děkujeme. 

 

Podpisové archy k petici - kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v 

těsné blízkosti podpisového archu. 

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisové archy se týkají petice 

 „za rozšíření prostor pro žáky s programem MONTESSORI na ZŠ  Na Beránku,, 

 

 

 

Za petiční výbor: 

 

Helena Albrecht Božetická 3397/6, 143 00 Praha   ………………………. 

Petra Jenkins  Božetická 3397/6, 143 00 Praha   ………………………. 

Štěpánka Lorencová Pejevové3127, 143 00 Praha   ……………………….  

Petra Gräfová   Pirinská 3244/6, 143 00 Praha     ………………………. 

                                             

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru 

(klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou této petice je prozatím 21 petičních archů a celkem 223 podpisů. 



Příloha – Listina základních práv a svobod  

Čl. 18 

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo 

sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a 

stížnostmi. 

 

Příloha – zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a 

stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů 

(dále jen „petice“). 

§ 2 

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na 

újmu. 

§ 3 

Petiční výbor 

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s 

ním mohou občané vytvořit petiční výbor. 

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku 

se státními orgány. 

§ 4 

Shromažďování podpisů pod petici 

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, 

aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a 

bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu 

nesmí být žádným způsobem nucen. 

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice 

má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici 

sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci 

zastupovat. 

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 

přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení 

provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. 

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla 

věku 16 let. 



§ 5 

Podání a vyřízení petice  

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; 

podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, 

příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, 

petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět 

tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k 

obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

Společná ustanovení 

§ 9 

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 

 

 


