
Zápis č. 03/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 11. 4. 2019 

 

Přítomni: PaedDr.Věra Dvořáková, Ludmila Marie Zvěřinová, Mgr. Hana Šišková,                     

PhDr. Olga Sklenářová, Mgr. Jan Chromý Ph.D., PhDr. Traian Urban, Giancarlo Lamberti, 

Mgr. Eva Špačková, Mgr. Jarmila Zavadilová, Mgr. Tomáš Ledvinka 

Omluveni: Petr Sczepanik, Jitka Nazarská, Mgr. Jan Chromý, Mgr. Barbora Kosíková 

Částečná nepřítomnost:  

Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Michaela Vencová 

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 11. 4. 2019 

1) schválení programu, kontrola zápisu 02/2019 

2) zpráva ČŠI o MŠ Národní 

3) zpráva výběrové komise Podpory využití volného času dětí a mládeže 

4) organizace Dne dětí 

5) různé ( info výjezd Finsko, IT požadavky) 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu č. 02/2019  

 

KOVV: program byl schválen, zápis ověří Mgr. Hana Šišková (PRO 12) 

 

2. Zpráva MŠMT o MŠ Národní 

 

Mgr. Michaela Vencová seznámila přítomné členy KOVV s výsledky inspekční zprávy  MŠ 

Národní. Hodnocení ČŠI je kladné, vyzdvihuje silné stránky MŠ jako například, efektivně 

fungující systém řízení, provázaný a funkční evaluační systém, individuální přístup k dětem 

s odlišným mateřským jazykem, aktivní formy spolupráce mezi učitelkami i jednotlivými 

pracovišti školy.  ( KOVV bere zprávu na vědomí, děkuji paní ředitelce MŠ Národní) 

    

3. Zpráva výběrové komise Podpory využití volného času dětí a mládeže 

 

Předsedkyně komise PaedDr. Věra Dvořáková seznámila přítomné členy se závěry výběrové 

komise pro Podporu využití volného času dětí a mládeže. Dne 9. 4. 2019 se sešla výběrová 



komise, která hodnotila jednotlivé projekty v souladu se zásadami dotačního programu.  

Výběrová komise doporučuje podpořit především projekty, které dlouhodobě a kontinuálně 

provozují svou činnost na území MČ Praha 1. Výběrová komise doporučuje finančně podpořit 

60 projektů v celkové výši 1 200 000 Kč. 

 

4. Organizace Dne dětí 

 

Mgr. Pavel Nazarský sdělil, že si ZŠ budou  organizovat  Den dětí sami, vzešlo to od samotných 

učitelů. Den dětí bude sportovně zaměřený  Den dětí pro MŠ bude organizován ve spolupráci 

s Nadací Pražské děti. 

Oddělení školství může poskytnout finanční dotaci, částka bude ředitelům škol sdělena.  

5. Různé 

 

Slova se ujala předsedkyně komise PaedDr. Věra Dvořáková:  film pro děti Medvídku povídej 

formou animace, po udělení souhlasu je možno použít jako součást výuky. 

Mgr. Hana Šišková: do příští komise zjistí, jaké jsou možnosti výjezdu do Finska, jaké školy 

navštívit, přijetí na radnici. 

Mgr. Pavel Nazarský: VOŠ publicistiky požádala o finanční podporu soutěže Školní časopis 

roku 2019. 

PhDr. Olga Sklenářová: co se týká IT techniky na ZŠ a MŠ, situace je na některých školách 

kritická. Je potřeba zjistit jaký je stav PC vybavení, kvality wifi sítí. KOVV požaduje udělat 

analýzu současného IT vybavení v MŠ a ZŠ. Oddělení školství ve spolupráci se zástupci 

ředitelů MŠ a ZŠ zjistí  požadavky a potřeby. 

Mgr. Jarmila Zavadilová vznesla připomínku k vstupnému pro MŠ na právě probíhající výstavu 

"Leporelo"  v Malostranské besedě. Na  realizaci výstavy se svými pracemi podílely děti ze 

všech našich MŠ. Paní učitelky tvořily s dětmi práce, které doplňují hlavní exponáty.  

V současné době je požadováno pro  MŠ  vstupné  na výstavu ve výši 60,- Kč za každé dítě.  V 

minulosti měly školy zřizované  MČ Praha 1  vstup na edukativní výstavy určené dětem zdarma. 

Oddělení školství osloví místostarostu pana Hejmu, aby děti zřizovaných MŠ a ZŠ měly 

vstupné zdarma tak jako v minulých letech.  

Mgr. Tomáš Ledvinka: od září 2019 bude spuštěno nové financování škol. Na další komisi  

Mgr. Tomáš Ledvinka připraví shrnutí, v jaké situaci se nachází školství v oblasti nového 

financování. 

 

 

 

 

 



Zápis sepsán dne:  23. 4. 2019 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 25. 4. 2019 od 15:30 hod. v ZŠ J. Ghuta 

Jarkovského. 

 

 

 

 


