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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 15. 9. 2020 

zasedací místnost Odboru školství, Vodičkova 9, Praha 1, 15:30- 16:40  

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Mgr. Libuše Vlková, Jitka Nazarská, Mgr. 

Martin Špaček, PhDr. Et Lic. Traian Urban Ph.D., Bc. Ludmila Marie Zvěřinová 

 

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

 

Omluven/a: Mgr. Bc. Michaela Vencová, VO školství, Mgr. Eva Špačková, místostarostka 

Bronislava Sitár Baboráková DiS., Giancarlo Lamberti, Martina Mamula DiS., 

 

 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 4/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 5/20 

3. Schválení programu jednání KOVV 5/20 

4. Návštěva zástupců P1  v SVČ Trutnov a v SVČ Lomnice nad Popelkou  

5. Zpráva ze sociální komise - > ODLOŽENO 

6. Internet Praha 1 

7. Investiční akce 

8. Různé 

8.1.Aktuální situace ve školách vzhledem ke covid-19 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu ze 4. jednání KOVV ze dne 25. 8. 2020 
 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  

 
 

Závěr: Zápis ze 4. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 5/2020 

členku komise paní Mgr. Libuši Vlkovou 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 1 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 4. jednání KOVV. Po upozornění 

členky komise paní Nazarské, že z důvodu zrušení jednání poslední Sociální komise, kde 

nebylo možné projednat neplacení obědů v mateřských školách, se navrhlo bod č. 5. Zpráva 

ze sociální komise, odložit na další jednání Komise pro výchovu a vzdělávání. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 1 

 

 

Ad 4)  

Předsedkyně komise PaedDr. Věra Dvořáková zmínila návštěvu zástupců P1 SVČ Trutnov a 

Lomnice nad Popelkou. Návštěva Střediska volného času v Trutnově byla pro členy exkurze 

obrovským přínosem. SVČ Trutnov je na velmi dobré technologické úrovni. Středisko nabízelo 

širokou škálu a aktivit pro děti a mládež. 

Filosofií SVČ, není vychovávat sportovce, ale nabídnout všem dětem a mládeži pestrou paletu 

zábavy, které se mohou věnovat ve svém volném čase. Další informace: 

https://www.svctrutnov.cz/ 

 

Dále členové výpravy navštívili Středisko volného času Sluníčko v  Lomnici nad Popelkou. 

Tento dům využíval zase jinou filosofii. Opět nabízel širokou škálu aktivit pro děti a mládež. 

Areál slouží ke kroužkům, přilehlé škole a veřejnosti. V budově funguje nízkoprahový klub 

a mateřské centrum. Nyní tento areál čeká na rekonstrukci. 

 

Byl vznesen dotaz panem Mgr. Špačkem, zda se některé nápady aplikují na DDM v Truhlářské 

ulici. Bylo mu odpovězeno, že výjezdu se účastnili i architekti a že inspiraci v této budově našli, 

ale některé věci se musí vytvořit s ohledem na specifičnost budovy. Některé provozní záležitosti 

bude však budova DDM v Truhlářské ulici následovat. 

 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 5. jednání KOVV byl schválen. 

Závěr: Úprava návrhu Programu 5. jednání KOVV byla přijata. 
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Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informace k výjezdu SVČ v Trutnově a 

Lomnici nad Popelkou na vědomí. 

 

Ad 5) Zpráva ze sociální komise - > ODLOŽENO 

 

Ad 6)  

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání dává podnět komisi pro informatiku a vedení 

Odboru informatiky, zda by nezvážilo, financování internetu bytů v budově v Lodecké, 

kde jsou ubytovaní pedagogové ze škol P1.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 1 

 

Ad 7)  

Odbor školství obeslal ředitele škol s tabulkou pro plánované investice a opravy pro rok 2021. 

Tabulky slouží jako podklad k návrhu rozpočtu a komise bude s výstupy seznámena na 

mimořádném jednání KOVV k rozpočtu. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání se dohodla na mimořádném jednání dne 29. 9. 

2020 od 15:00 hod., v zasedací místnosti odboru školství. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 1 

 

 

Předsedkyně KOVV informovala o probíhající rekonstrukci v DDM Truhlářská.  

Rekonstrukce MŠ Řásnovka 2 - zvýšení kapacity, budova pro děti od 2 let, raná péče. 

V suterénu se plánuje solná jeskyně pro ostatní MŠ - oddělený vstup z ulice. Přípravné práce 

jsou plánované na duben - květen 2021 a neomezí provoz.  

 

Členka komise paní Nazarská, se dotázala, zda byla zvážena vhodnost prostor pro solnou 

jeskyni a žádala, aby informace o solné jeskyni v MŠ Národní, mohla být upřesněna v další 

komisi.  

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informace k plánovaným investičním akcím 

na vědomí. 

Ad 8)  

 

Předsedkyně komise seznámila členy komise s aktuální tabulkou, která ukazuje počet 

nakažených covid-19 nebo počet pedagogů a žáků v karanténě.  
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V návaznosti na distanční vzdělávání byl vznešen dotaz členem komise Mgr. Špačkem, zda by 

se při zhoršené epidemiologické situaci mohla schůze komise pro výchovu a vzdělávání scházet 

online a nedošlo by tak k úplnému přerušení. Členové se shodli, že po technologické stránce to 

problém nebude, ale paní Nazarská připomněla, že vše musí být v souladu s jednacím řádem 

KOVV. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě MČ P1 zvážit možnost 

zavedení online konferenčních hovorů v době omezeného setkávání dle průběhu nemoci 

covid-19. Zároveň žádá, aby to bylo ukotveno v jednacím řádu.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 1 

 

V souvislosti s volbami, byl vznesen dotaz členem komise, zda dojde ke zvýšené dezinfekci 

prostor školských zařízení, bude např. nařízeno ředitelské volno atd. V průběhu dní voleb. 

 

Závěr: Komise vznáší dotaz, jak je promyšlena organizace voleb 2020 do zastupitelstev 

krajů a do Senátu ve školských zařízeních Prahy 1. 

 

Konec v 16: 40 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

 

Zápis sepsán dne: 16. 9. 2020 

 

Zápis ověřen dne:  17. 9. 2020 

 

 

 

 

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

  Mgr. Libuše Vlková, ověřovatelka                   PaedDr.Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


