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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 22. 10. 2020 – online schůze 

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

 

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

Martin Špaček, Bc. Ludmila Marie Zvěřinová, Bronislava Sitár Baboráková, DiS, Giancarlo 

Lamberti 

 

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

 

Omluven/a: Martina Mamula, DiS., PhDr. Et Lic. Traian Urban Ph.D., 

 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 6/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 7/20 

3. Schválení programu jednání KOVV 7/20 

4. Tradiční rozdělení finančních darů obce na školy a školská zařízení 

5. Rady pro volnočasové granty s ohledem na vývoj epidemie 

6. Různé 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 6. jednání KOVV ze dne 29. 9. 2020 
 

Hlasování: 

PRO: 7  PROTI:  0 : NEHLASOVAL: 

Závěr: Zápis z 6. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Ověřovatelem zápisu navržen Giancarlo Lamberti 
 

Hlasování: 

PRO:  7 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 7. jednání KOVV. 

 
Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 
 
 
Ad 4)  
Vedoucí odboru Mgr. Vencová, seznámila členy komise s rozdělením finančních darů obce na 
školy a školská zařízení.  Jedná se o částku 4 mil. 700 tisíc Kč. Komise projednala kritéria 
přidělování výše odměn určených pracovníkům škol a školských zařízení pedagogům 
i nepedagogům. Proběhla diskuse, ve které předsedkyně komise navrhla, aby byla pedagogům 
garantována minimální částka, kterou obdrží v rámci odměn. Mgr. Vlková se vyjádřila, že 
souhlasí s tím, aby ředitel rozhodl o výši, neboť nejlépe ví, kdo jak pracuje. Faktem je, že se 
jedná o prostředky MČ (nikoli státní) a MČ může provést kontrolu přidělení. Členka komise 
paní Nazarská navrhla rozdělovat peníze s přihlédnutím k rozsahu úvazku.  VO školství 
informovala, že odbor tato doporučení uvede do důvodové zprávy materiálu a seznámí s tím 
ředitele. 

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 
 
Ad 5)  
Vzhledem k epidemiologické situaci se může stát, že žadatelé o dotace budou muset vrátit 
nevyužité finanční prostředky městské části. Předsedkyně komise podala návrh, aby garanti 
projektů žadatele kontaktovali a informovali se o situaci. Odborem školství bude dán jednotný 
návod (v podobě jednoduchého textu zaslaného všem e-mailem), jak v této situaci 
postupovat. Paní místostarostka Mgr. Špačková, poznamenala, že v případě nevyčerpání 
prostředků, na které byly určeny, musí dojít k vrácení dotace dle dotační smlouvy. 
 

Závěr: Odbor školství vytvoří návrh postupu v případě vrácení dotačních titulů. 

Závěr: Ověřovatel zápisu 7. jednání KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh programu 7. jednání KOVV byl přijat. 

Závěr: Návrh rozdělení finančních darů obce na školy a školská zařízení byl schválen 
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Ad 6)  
Předsedkyně komise seznámila členy s žádostmi o prodloužení nájemních smluv 
pedagogických pracovníků (ZŠ Brána jazyků) a jednoho nepedagogického pracovníka (ZŠ a 
gymnázium Guta Jarkovského). Odbor školství informoval, že smlouvy prodlužuje na další tři 
roky.  
 

Závěr: Prodloužení nájemních smluv pedagogických a jednoho nepedagogického 
pracovníka  bylo schváleno. 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 
 
 
Členka komise Bc. Zvěřinová vznesla dotaz, do jaké míry pracují školy on-line. Paní 
místostarostka odpověděla, že se s řediteli škol spojila on-line spolu i se starostou Hejmou. 
Požádala ředitele, aby vytvořili přehled, jaké platformy používají v průběhu distanční výuky, 
jaké je jejich technologické vybavení a kdo z žáků bude potřebovat dopomoc a vypůjčit 
techniku. Aktuální přehled formou tabulky bude členům komise zaslán v příloze zápisu. 
VO školství informovala, že odbor školství oslovil Nadaci O2 , ohledně zapůjčení další techniky, 
která je aktuálně vyprodaná. Dále pak odbor školství koordinuje personální výpomoc do 
mateřských školek, aby se podařilo držet školky v provozu. Členka komise vznesla dotaz 
ohledně zajištění dětí IZS. Děti IZS zajištují souběžně  ZŠ J. G. Jarkovského a ZŠ nám. Curieových. 
V pohotovosti je MŠ Revoluční, která nyní není využívána, vzhledem ke stále běžnému provozu 
mateřských školek. 
 

Konec v 16: 15 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka šetření zapůjčené techniky v ZŠ 

 

Zápis sepsán dne: 23. 10. 2020 

 

Zápis ověřen dne: 23. 10. 2020 

 

 

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

      Giancarlo Lamberti, ověřovatel                   PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


