
   

 

Zápis č. 02/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 28 . 3. 2019 

 

Přítomni: PaedDr.Věra Dvořáková, Ludmila Marie Zvěřinová, Jitka Nazarská, Mgr. Jan 

Chromý Ph.D.,   PhDr. Traian Urban,  Mgr. Barbora Kosíková, Giancarlo Lamberti, Mgr. Eva 

Špačková, Mgr. Jarmila Zavadilová 

Omluveni: Petr Sczepanik, Mgr. Tomáš Ledvinka, Mgr. Hana Šišková, Mgr. Olga 

Sklenářová, Mgr. Jan Chromý PhD. 

Částečná nepřítomnost:  

Přizvaní hosté:  

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 28. 3. 2019 

1) Schválení programu a zápisu 

2) Termíny pro pracovní skupiny otevírání obálek a výběrové komise 

3) Různé 

 

 

 

1. Schválení programu č. 02/2019 a zápisu č. 01/2019  

 

KOVV: program a zápis byl schválen, zápis ověří Ludmila Marie Zvěřinová (PRO 8) 

 

2. Termíny pro pracovní skupiny otevírání obálek a výběrové komise 

 

Tajemnice KOVV Martina Pučelíková navrhla termíny pro komisi otevírání obálek a výběrové 

komise dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ P1.  

Termín pro otevírání obálek byl stanoven na 3. 4. 2019 v 10.00 hod. Termín pro výběr grantů 

byl stanoven na 9. 4. 2019 v 13.00 hod. ( KOVV bere na vědomí) 

    

3. Různé 

 

Předsedkyně komise PaedDr. Věra Dvořáková  zmínila akci, Medvídku vyprávěj, která je 

určena pro menší děti. Dále přítomné členy informovala o občanském sdružení GEMINI, které 

se dlouhodobě a systematicky věnuje Výchově k občanství. Toto téma rozvíjí zejména 



   

 

vzdělávací a metodickou podporou škol a učitelů při práci se žákovskými parlamenty. Smyslem 

projektů je koncepční rozvíjení některých témat, která se nám v posledních letech zdají být pro 

děti v současném světě důležitá, aktuální a přitom málo diskutovaná. V projektech se vedle 

obohacování znalostí, zkušeností a dovedností dětí v rámci daného tématu snaží také o 

zapojování dalších lidí, kterých se téma týká, o širší spolupráci s rodiči, odborníky a o 

dlouhodobý rozvoj spolupráce se školami. Na základě autentického prožitku demokratických 

hodnot na českých školách přispívá k rozvoji občanské společnosti. 

Mgr. Jarmila Zavadilová přítomné členy komise informovala o možnosti podání žádosti v rámci 

výzvy OPVV Šablony II. Šablony II jsou zaměřeny na: 

Podporu společného vzdělávání  

Personální podporu (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva) 

Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze 

Podporu nových metod ve výuce  

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

Výuku cizích jazyků metodou CLIL 

Rozvoj dovedností v ICT 

Podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink) 

Spolupráci s rodiči a veřejností 

Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky. 

Žádosti o podporu lze podat do 28. 6. 2019 do 14.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis sepsán dne:  2. 4. 2019 



   

 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 11. 4. 2019 od 15:30 hod. v ZŠ J. Ghuta 

Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1. 

 

 


