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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 25. 8. 2020 

zasedací místnost Odboru školství, Vodičkova 9, Praha 1, 15:30- 16:55 

 

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

Vlková, Jitka Nazarská, Giancarlo Lamberti, Martina Mamula DiS., 

 

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

 

Omluven/a: Bronislava Sitár Baboráková DiS., Mgr. Eva Špačková, místostarostka, Martin 

Špaček, PhDr. 

Nepřítomen/na : PhDr. Et Lic. Traian Urban Ph.D 

 

Zapsala: Bc. Barbora Popíková, tajemnice komise 

 
 

Program: 
 

1. Schválení zápisu 3/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 4/20 

3. Schválení programu jednání KOVV 4/20 

4. Seznámení s manuálem a přístup škol MČ P1 

5. Informace o prázdninovém provozu MŠ 

- Investiční akce 

- Příměstské tábory 

- Školy v přírodě 

6. Informace MAP II. 

7. DDM Truhlářská 

8. Různé 

 

 
Ad 1) 

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

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 
Ad 2) 

Závěr: Zápis z 3. jednání KOVV byl schválen. 
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Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 4/2020 členku 

komise paní Jitku Nazarskou 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 4. jednání KOVV 
 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 4) 

 
Předsedkyně PaedDr. Věra Dvořáková předala slovo VO školství paní Mgr. Michaele Vencové. 

Ta seznámila členy komise s manuálem MŠMT, který se týká opatření ve školách v souvislosti 

s COVID- 19. Uvedla, že daný manuál byl projednán s řediteli škol na poradě s místostarostou 

pro školství dne 19. 8. 2020, ihned po uveřejnění. S řediteli byly probrány veškeré důležité body 

a bylo uloženo, aby každý rozpracoval manuál na podmínky své školy. Zřizovatel hodlá zahájit 

provoz v novém školním roce v maximálním rozsahu (včetně družin, školních klubů, kroužků, 

doplňkové činnosti – vše za přísných hygienických podmínek). Bude potřeba počítat i s 

distanční výukou (ve smyslu zajištění podmínek) a zároveň bude kladen důraz na dobrou a 

řízenou komunikaci s rodiči. 

 
Odbor školství byl řediteli požádán, aby napomohl s komunikací s rodiči. Paní místostarostka 

Mgr. Eva Špačková naformulovala dopis pro rodiče, kde vyzývá rodiče ke spolupráci. 

 
Byl vznesen dotaz ze strany členky komise paní Martiny Mamuly DiS., jak budou fungovat 

školní jídelny. VO školství odpověděla, že veškeré podrobnosti fungování školních jídelen 

budou probrány na poradě ředitelek školních jídelen dne 26. 8. 2020. Ze strany odboru je zde 

návrh na pozastavení cizích strávníků v jídelnách, pokud nemá jídelna další samostatný vchod 

nebo nelze oddělit časově tak, aby se nepotkávali se žáky školy. 

 

 
 

Ad 5) 

Závěr: Ověřovatel zápisu 4. jednání KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 4. jednání KOVV byl přijat. 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informace k manuálu MŠMT na vědomí. 
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VO školství dále informovala, že v průběhu měsíce července byla v prázdninovém provozu MŠ 

Letenská, MŠ Národní, MŠ Hellichova a MŠ Masná. Ze strany rodičů nevznikl požadavek na 

provoz v srpnu. 

Další informace se týkala probíhajících investičních akcí ve dvou základních školách. V 

Malostranské základní škole probíhá kompletní výměna oken v Karmelitské + ŠJ Karmelitská, 

akce se stíhá nového školního roku. V ZŠ Vodičkova probíhá souběh výměny oken zajišťovaný 

Magistrátem Hl. m. Praha a pak oprava povrchu hřiště realizovaná OIN Praha 

1. V průběhu září budou žáci školy chodit cvičit na hřiště na František, akce bude dokončena v 

říjnu 2020. 

 
Dále byly zmíněny příměstské tábory a školy v přírodě, které probíhaly. Organizační zajištění: 

ZŠ Curieových, ZŠ J. G. Jarkovského a ŠVP Čestice. Členové KOVV byli informování, že vše 

proběhlo dle plánů a rodiče i děti byli velice spokojeni. 

 

 
 

Ad 6) 

 
Předsedkyně komise PaedDr. Věra Dvořáková pozvala členy komise na dvě akce projektu MAP 

II: 

 ,,Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání“ s lektorkou Mgr. J. 

Šámalovou, Malostranská beseda, 26. 8. 2020. 

 ,,Jak pracovat s žáky po distančním vzdělávání: Návrat do školy - jiné září“ s 

přednášející paní Mgr. J. Černouškovou, dále s PhDr. M. Kaslovou na téma: Matematika 

a její aplikace do her, s Mgr. J. Macháčkovou: Co, Proč, Jak - příprava webináře, ZŠ 

Brána jazyků, Uhelný trh, 27. 8. 2020. 

 
Paní Mgr. Libuše Vlková uvedla, že pracovní skupina MAP II iniciovala spolupráci i s MAP v 

Plzni, která zve naše členy na program jak pracovat s dětmi s OMJ. Spolupráce s jinými MAP 

dává další inspiraci novými projekty a vždy z toho vzniknou přínosné spolupráce. 

 
Všichni členové komise jsou zváni na všechny akce MAP II. 

Komise vzala potaz informaci ohledně MAP II. 

 

 

Ad 7) 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala v potaz informaci o prázdninovém 

provozu na vědomí. 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala v potaz informaci o pracovní skupině MAP 

II. 
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VO školství informovala o rekonstrukci historického domu a vzniku DDM v Truhlářské čp.8. 

Uvedla, že stavební práce i přes intervence památkářů probíhají v termínu a plánované ukončení 

stavby je únor 2021. Budova má sklepní prostory + 3 nadzemní podlaží. Pracovní skupina pro 

vznik DDM, která má i zástupce z KOVV, momentálně řeší využití jednotlivých prostor. 

Nazarská vznesla dotaz, zda by se našel prostor pro „otevřený“ klub pro náctileté. VO 

odpověděla, že tento požadavek předá pracovní skupině. 

 
Požadavek členu Komise pro výchovu a vzdělávání: Zda by si mohli objekt DDM 

Truhlářská 8 prohlédnout. 

 

 
 

 

Ad 8) 

Předsedkyně KOVV připomenula potvrzování účasti na KOVV nejpozději den před 

komisí na e-mail nebo telefon přímo tajemnici komise Bc. Barboře Popíkové. 

 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 
Prodloužení nájmu bytu pro účely školství paní učitelky MŠ Letenská. 

 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Prodloužení nájmu bytu pro účely školství paní učitelky MŠ Národní. 

 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 
Předsedkyně komise se zeptala členky paní Jitky Nazarské, zda byla na sociální komisi 

projednána problematika s neplacením obědů v mateřských školách. Paní Nazarská uvedla, že 

zatím nebyl dostatek podkladů k projednání a věc je odložena. 

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

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí. 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s prodloužením pronájmu. 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s prodloužením pronájmu. 
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Člen komise G. Lamberti, reagoval na povinnou distanční výuku a její technologické zajištění 

a následné financování ze strany obcí. VO školství informovala, že se spojila s Odborem 

informatiky, budou zjišťovat technologické vybavení škol a výstup bude předán vedení městské 

části, která s tím bude dále pracovat. 

Komise projednala téma ohledně technologického vybavení škol a navrhla projednání na 

některé z příštích komisí. 

 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Konec v 16: 55 

 

 
Přílohy: 

 
1. Prezenční listina 

 

 

 
Zápis sepsán dne: 26. 8. 2020 

Zápis ověřen dne: 

 

 

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

J. Nazarská ověřovatelka PaedDr.V. Dvořáková, předsedkyně komise 

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


