
Zápis č. 04/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 25. 4. 2019 

 

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

PhDr. Olga Sklenářová, PhDr. Traian Urban, Jitka Nazarská, Mgr. Tomáš Ledvinka, Mgr. Jan 

Chromý 

Omluveni: Petr Sczepanik, Giancarlo Lamberti, Mgr. Eva Špačková, Mgr. Jarmila 

Zavadilová, Mgr. Barbora Kosíková 

 

Částečná nepřítomnost:  

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

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 25. 4. 2019 

1) schválení programu, kontrola zápisu 03/2019 

2) informace o škole J. Gutha Jarkovského 

3) informace o plánovaném financování regionálního školství od 09/2019 

4) různé 

 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu č. 03/2019  

 

KOVV: program byl schválen, zápis ověří PhDr. Olga Sklenářová (PRO 8) 

 

2. Informace o škole J. Gutha Jarkovského 

 

Jednání KOVV se konalo v prostorách základní školy J. Gutha Jarkovského. Paní ředitelka 

PhDr. Jitka Kendíková přítomným představila školu. 

Základní škola J. Gutha-Jarkovského zajišťuje vzdělání pro děti od 1. do 9. třídy. O kvalitní 

výuku se stará tým zkušených pedagogických pracovníků, kteří své vědomosti předávají 

vstřícným a poutavým způsobem. Kromě důrazu na kvalitu školního vzdělávání usiluje o 

pestrou nabídku kroužků, v rámci kterých mohou děti rozvíjet své znalosti a talent. Oblíbená je 

také česko-italská sekce, díky které se žáci seznamují s italskou kulturou, učí se jazyk a mohou 

http://new.truhla.cz/zakladniskola/


využít i výměnných pobytů. Součástí česko-italské sekce jsou i zájmové kroužky, například 

divadelní či fotografický. 

    

3. Informace o plánovaném financování regionálního školství od 09/2019 

 

Mgr. Tomáš Ledvinka seznámil přítomné členy s novým financováním regionálního školství 

od září 2019. 

Na základě výkazů, které školy odevzdají v září 2019, budou  školy financovány od 1. 1. 2020 

podle nových pravidel. Místo normativu na žáka se zavádí PH max =  normativ na odučenou 

hodinu. Jaká částka bude na jednu odučenou hodinu ve třídě, nechce MŠMT sdělit předem, to 

znamená, že se nedá se rozumně plánovat. Některé školy PHmax nevyužijí celý a škola tak 

dostane finance podle toho kolik hodin odučí, ale maximálně PHmax. Toto financování je 

rizikové zejména pro velké a hodně naplněné školy, u nichž hrozí pokles financí. Další 

nevýhodou zejména pro Prahu může být odstranění dnes existujících mezikrajových rozdílů. 

MŠMT slibuje, že budou pokryty tabulkové platy u pedagogických pracovníků, avšak nikdo 

neví, zda bude i na příplatky a odměny aspoň ve stávající výši. Nepedagogičtí pracovníci budou 

financováni podle normativního modelu nezohledňující velikost škol. Je obava ředitelů škol zda 

zejména zda budou mít finanční prostředky na nadtarifní složky platů a zda budou včas znát 

konkrétní finanční sumy na následující školní rok. 

KOVV : navrhuje setkání MČ na MŠMT a MHMP 

4. Různé 

 

PhDr. Olga Sklenářová: kolik pedagogických pracovníků chybí na Praze 1, jak dlouho se 

hledají?  KOVV: zjistit, kolik učitelů školám chybí, jaká je situace. 

PaedDr. Věra Dvořáková: výstavu „Leporelo“ v Malostranské besedě pořádá GUD. V 

minulých letech děti neplatily vstupné, protože se jednalo o akce MČ Praha 1. Bude tedy 

potřeba před konáním dalších akcí pohlídat, aby měly děti z Prahy 1 vstupné zdarma.  

KOVV: je připravena jednat s Malostranskou besedou a galeriemi na zvýhodněných vstupech 

na edukativní výstavy. 

Mgr. Jan Chromý vznesl dotaz, co by mohla MČ Prahy 1 udělat pro školy. Mgr. Michaela 

Vencová : školy mohou přes web MČ inzerovat své požadavky, MČ poskytuje pracovníkům 

škol profesní byty. Školy budou moct využít inzerci v časopisu Praha 1. 

 

 

 

 

 



Zápis sepsán dne:  6. 5. 2019 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 16. 5. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti 

oddělení školství, Vodičkova 9. 

 

 

 


