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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 12. 5. 2020 

zasedací místnost Odboru školství, Vodičkova 9, Praha 1, 15:30- 17:05 

 

Přítomni: PaedDr. V. Dvořáková, předsedkyně, Bc. L. M. Zvěřinová, M. Mamula DiS., B. 

Sitár Baboráková DiS., J. Nazarská, Mgr. L. Vlková 

 

Přizvaní hosté: Mgr. E. Špačková, místostarostka, Mgr. Bc. M. Vencová, VO školství 
Omluven/a: Bc. M. Špaček, G. Lamberti 

 

Nepřítomen/na : PhDr. Et Lic. T. Urban PhD. 

 

Zapsala:  Bc. B. Popíková, tajemnice komise  

 

Program: 

 

1. Představení členů (Seznámení) komise 

2. Schválení programu 

3. Schválení statutu komise 

4. Jednací řád komisí 

5. Schválení termínů jednání komise 

6. Školská bytová politika 

7. Informace o znovuotevření škol a školských zařízení 

8. Různé 

 

Ad 1)  

Předsedkyně komise PaedDr. V. Dvořáková se jako první ujala slova, představila se a následně 

požádala přítomné členy ke krátkému představení jejich kompetencí ke školství. Dále byla 

představena tajemnice komise a přizvaní hosté Mgr. E. Špačková, místostarostka, a Mgr. Bc. 

M. Vencová, VO školství. 

  

Ad 2) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 1. jednání KOVV. 

 

Závěr: Návrh Programu 1. jednání KOVV byl schválen. 

 

Hlasování: 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 3) 

Komise pro výchovu a vzdělávání se rozhodla pro ponechání stávající verze statutu komise  

a souhlasila s jeho uveřejněním na webových stránkách.  Dále komise vzala v potaz, že po 

ukončení nouzového stavu lze jednání komise považovat za veřejné (brán zřetel na GDPR). 
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Nyní to není možné vzhledem k zachování doporučených odstupů. Přizvaní hosté, odborníci 

nebo specialisté k řešené problematice budou mít pouze poradní hlas. 

 

Závěr: Statut komise byl schválen v původní podobě. 

 

Hlasování: 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Ad 4) 

Členové komise vzali na vědomí jednací řád komise pro výchovu a vzdělávání a probrali 

veškeré důležité termíny a části. 

 

Ad 5)  

Harmonogram schůzí komise bude pravidelně jednou za měsíc a to vždy v úterý v 15:30 hod. 

Na základě předchozích požadavků členů komise, bude výjimkou den 23. 6., kdy komise zahájí 

jednání v 15:00 hod. a dále dne 21. 10, se komise setká ve středu a to v Brožíkově síni na 

Staroměstské radnici na pozvání paní místostarostky Mgr. E. Špačkové. Členové souhlasili 

s konáním schůze vždy v jedné ze školských organizací zřizovaných městskou částí Praha 1. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 1 schvaluje následující termíny 

jednání. 

 

Harmonogram: 

 12. 5. 2020 – 15:30 hod. 

 2. 6. 2020 - 15:30 hod. 

 23. 6. - 15:00 hod. 

 25. 8. - 15:30 hod. - MŠ Hellichova 

 15. 9.  - 15:30 hod. 

 21. 10. – (odpoledne) čas bude upřesněn 

 10. 11. - 15:30 hod. 

 8. 12. – 15:30 hod. 

 

Hlasování: 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6)  

VO školství poskytla členům komise přehled všech bytů (v tabulce) pro učitele v gesci odboru 

školství. Současně informovala, že aktuálně počet žádostí přesahuje možnosti odboru. Volné 

jsou pouze 2 malé byty, o které nebyl zájem.  

Místostarostka Mgr. Špačková zmínila záměr RMČ  vytvořit jednotnou bytovou koncepci (Dr. 

Votoček). Je nezbytné zdůraznit specifika učitelských bytů a promítnout do koncepce.   
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Byty pro učitele by měla i nadále (jako tomu bývalo dříve) posuzovat komise pro výchovu a 

vzdělávání.  

Závěrem tohoto bodu byly návrhy dalších kritérií, která by se týkala pravidel pro poskytování 

bytů pro učitele. Současná kritéria totiž splňují téměř všichni žadatelé. Členové ponechávají 

tento bod otevřený ještě na příští jednání komise.  

 

Závěr: Další kritéria pro poskytnutí bytů pedagogům byla navrhnuta a dále budou 

posouzena v následující podobě. 

 

1. Rozdělení na motivační a stabilizační potřeby škol. 

2. Individuální posouzení s pomocí ředitele školy. 

3. Pořadí podání žádosti. 

4. Vzdálenost školy od trvalého bydliště žadatele. 

 

Ad 7) 

Paní místostarostka Mgr. E. Špačková uvedla, že školy se připravovaly na znovuotevření již 

před samotným nařízením a vydáním pokynů od MŠMT pomocí městské části Praha 1 a 

krizového štábu, kteří zajišťovali pro své zřizované organizace prostorovou dezinfekci, 

ochranné pomůcky a tekutou dezinfekci. Zřizovatel vše projednával na schůzi s řediteli ZŠ, MŠ 

a ŠJ. Ředitelé měli za úkol zjistit předběžný zájem rodičů o vydání dětí do školy po 

znovuotevření. Bylo zjištěno, že 50% až 70 % rodičů má zájem o umístění dítěte do školy a 

zbylá procenta čekají na pokyny od MŠMT. Stěžejním bodem pro rozhodnutí byla např. 

možnost stravování dětí ve školní jídelně. V této souvislosti ředitelky ŠJ oznámily, že jsou plně 

připraveny na všechny možné varianty.  

Zároveň paní místostarostka uvedla, že před otevřením škol se bude konat další schůze 

s řediteli, kde si upřesní veškeré požadavky a seznámí zřizovatele s rozvržením skupin dětí  

o maximálním počtu 15 dětí na skupinu. 

 

Ad 8) 

VO Odboru školství Mgr. Bc. M. Vencová seznámila členy komise se 

 šetřením, které bylo provedeno v rámci distančního vzdělávání. Bylo zjištěno, že na Praze 1, 

bylo využíváno mnoho platforem výuky na dálku a také ŠABLONY. 

 

Dále paní místostarostka předložila Radě MČP 1 vyhodnocení dotačních titulů pro volný čas  

a mládež. Ujistila komisi, že k vyhodnocení bylo přistupováno zodpovědně, aby nedošlo 

k poškození žadatelů. Vzhledem k aktuální situaci pandemie bylo z části kráceno lektorné.  

U táborů a materiálních nákladů na provoz nebylo nic kráceno.   

 

 

V 17:05 bylo jednání ukončeno. 
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V příloze:  

 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka – přehled bytů pro učitele + stávající kritéria 

3. Tabulka – distanční vzdělávání na ZŠ 

4. Statut KOVV 

5. Jednací řád KOVV 

 

Zápis sepsán dne: 13. 5. 2020 

 

Zápis ověřen dne:   

 

 

 

 

     …………………………………………………                                           ……………………………………………………… 

  Mgr. L. Vlková, ověřovatel                                               PaedDr.V. Dvořáková, předsedkyně komise 


