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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 23. 6. 2020 

zasedací místnost Odboru školství, Vodičkova 9, Praha 1, 15:00 - 16:30 

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Bc. Ludmila Marie Zvěřinová, Bronislava 

Sitár Baboráková DiS., Mgr. Libuše Vlková, PhDr. Et Lic. Traian Urban Ph.D, Jitka Nazarská, 

Giancarlo Lamberti, Mgr. Martin Špaček 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka, Mgr. Bc. Michaela Vencová, VO školství,  

 

Omluven/a: Martina Mamula DiS.  

 

Nepřítomen/na : / 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Popíková, tajemnice komise  

 

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 2/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 2/20 

3. Schválení programu jednání KOVV 3/20 

4. Obědy v mateřských školkách  

5. Aktuální informace k bytům určeným pro profese sloužící k plnění úkolů obce 

6. Doplnění a upřesnění garantů v Dotačním programu pro využití volného času dětí a 

mládeže 

7. Zápisy MŠ a ZŠ pro školní rok 2020/2021 

8. Odměny ředitelů - vztažené k mimořádným událostem posledních měsíců 

9. Různé 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 3. jednání KOVV ze dne 23. 6. 2020 

Závěr: Zápis z 3. jednání KOVV byl schválen. 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Ad 2)  
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Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 3/2020 Giancarla 

Lambertiho 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 3. jednání KOVV byl schválen. 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 3. jednání KOVV. Členka komise 

paní Nazarská navrhla doplnění programu o bod, který se týkal obědů v mateřských školkách. 

Tento bod chtěla zařadit jako čtvrtý v pořadí. 

Závěr: Přidání 4. bodu jednání: Obědy v mateřských školách, do programu 3. jednání 

komise bylo přijato. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Komise byla seznámena s programem i s přijatým doplněním. 

 

Závěr: Návrh Programu 3. jednání KOVV byl přijat. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Členka komise paní Nazarská upozornila na problém s neplacením obědů na jedné ze školek 

zřizovaných MČ Praha 1. Vznesla otázku na odbor školství, jak by v této situaci měli ředitelé 

postupovat a jak pomoci rodičům v nelehkých situacích, aby se předcházelo situaci, kdy rodiče 

nebudou schopni obědy platit. VO Mgr. Michala Vencová souhlasila, že tato kauza se opravdu 

stala, zmínila, že vše bylo vyřešeno přímo s ředitelkou školky, která při postupu pochybila. 

S ředitelkou bylo jednáno, aby nedošlo k opakování, ředitelka musela přijmout opatření 

k nápravě, mimo jiné vytvořit směrnici. VO zmínila, že se jednalo o první kauzu za šest let. 

Přesto ujistila všechny členy, že je běžnou praxí, že školy pracují s OSPOD a OŠ  ve věci 

školních obědů pro ZŠ má dobrou zkušenost s organizací WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Paní 

místostarostka Špačková navrhovala, aby v sociální komisi bylo pamatováno i na tyto případy 

a byla rodinám poskytnuta finanční pomoc ze sociálního fondu. Členové komise paní Nazarská, 

pan Špaček, pan Urban uvedli, že je důležité zaujmout jednotný postup pro tyto situace.  
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Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje sjednotit postup v případě neplatičů 

stravného a projednat na poradách ředitelů.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Ad 5)  

Vedoucí oddělení Mgr. Vencová představila členům komise aktualizovanou tabulku žádostí o 

učitelské byty. Žádosti byly dne 17.6.2020 aktualizovány na OŠ za účasti Dr. Dvořákové a Mgr. 

Vlkové z KOVV. Mgr. Vlková  navrhla všechna známá kritéria (ať již dříve schválená, či nově 

definovaná na předchozích jednáních KOVV) do 3 pilířů: 

 

I. Naléhavost z pohledu ředitele školy (členěno na 2 podkategorie  

a) učitel s přesahem (pomoc řediteli, aktivita, aprobovanost)  

b) učitel plnící 100% své povinnosti  

II. Strategie MČ (soulad s koncepcí MČ P1, 2 učitelé společně – učitelský pár, aktivity 

žadatele pro P1, účast na MAP apod.) 

III. Osobní  (pořadí podání žádosti, správné a úplné vyplnění žádosti, PP doba neurčitá,  

vzdálenost trvalého bydliště od školy, vlastnictví nemovitostí, konkrétní důvody – 

rodinné, finanční, děti ve společné domácnosti apod.) 

 

Odbor školství očekává finální bytovou koncepci MČ P1 (Dr. Votoček). Byl vznesen dotaz 

člena komise,  zda jsou tyto žádosti někde k nahlédnutí. VO Vencová odpověděla, že do žádostí 

lze nahlédnout osobně na Odboru školství. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala na vědomí aktuální informace 

k problematice bytů. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6)  

 

Předsedkyně komise si ověřila, zda členové souhlasí s přidělenými žádostmi, u nichž jsou 

určenými garanty. Všichni členové souhlasili. Došlo k jedné výměně - viz příloha zápisu. 

Zároveň člen komise pan Urban vznesl podnět k podmínkám žádosti o grant, zda subjekty 

nezavázet k  reportu o projektu přímo na OŠ. 

 

Závěr: Členové komise přijali navržení garantů k dotačním titulům Podpora využití 

volného času dětí a mládeže pro rok 2020. 
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Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

15:55 hod.  

Členové komise Jitka Nazarská a Mgr. Martin Špaček museli předčasně opustit jednání, 

vzhledem k jejich účasti na jednání Sociální komise od 16:00 hod. 

 

 

Ad 7)  

Místostarostka Mgr. Eva Špačková představila členům komise tabulku s počty zápisů do 

zřizovaných škol MČ P1. Dochází k nárůstu počtu dětí z území P1. Navýšení počtu dětí je 

viditelné i z let minulých, kdy se losovalo z jiných městských částí a nyní se již losuje přímo 

z dětí z MČ Prahy 1. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informace na vědomí. 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Ad 8)   

 

VO školství informovala členy komise o přiznání odměn pro ředitele zřizovaných škol. 

Poukázala, že v tomto období se především hodnotilo, jak fungovaly školy v době koronavirové 

krize. Zároveň uvedla, že je více než vhodné všem ředitelům organizací poděkovat. Pro přiklad 

uvedla rychlou orientaci v distanční výchově, výrobu ochranných štítů, zaopatření dětí IZS. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala na vědomí seznam odměn ředitelů 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Ad 9)  

 

Paní místostarostka seznámila členy s informací, která se týkala hřiště Na Františku. Uvedla, 

že plně podpoří žádost bezplatného využívání hřiště pro společnost SportActive z.s. Využívání 

hřiště je pro děti z P1 zdarma. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informaci na vědomí. 

 

Hlasování: 
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PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

 

Paní Mgr. Vlková vyjádřila pochválení pracovní skupině pro kulturní povědomí MAP II. 

V souvislosti s nabídkou prohlídky Muzea Kampa, která bude pro učitele a členy KOVV 

zdarma. Jedná se o návštěvy expozic (nikoli doprovodné programy). 

 

Paní místostarostka zmínila interaktivní den dětí ve spolupráci s agenturou Kristián. Tato 

agentura vytvořila virtuální hru, které se mohli zúčastnit jednotlivci ale i skupiny tříd nebo děti 

na distanční výuce. Soutěží se o zajímavé ceny. Jedná se o hru se vzdělávacím charakterem 

v souvislosti s Prahou 1. Po vyhodnocení soutěže bude slavnostní předávání na Staroměstském 

náměstí. V tento den také pokud děti přinesou na Staroměstské náměstí své vysvědčení, tak 

dostanou zmrzlinu zadarmo. 

 

Konec v 16:30 

 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Aktualizovaná tabulka garantů Dotačního titulu  

Zápis sepsán dne: 25. 6. 2020 

 

Zápis ověřen dne:   

 

 

 

 

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

  Giancarlo Lamberti, ověřovatel                           PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


