
Zápis č. 05/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 16. 5. 2019 

 

Přítomni: PaedDr.Věra Dvořáková, Ludmila Marie Zvěřinová,  PhDr. Olga Sklenářová,  PhDr. 

Traian Urban, Mgr. Eva Špačková, Mgr. Jarmila Zavadilová, Mgr. Tomáš Ledvinka, Jitka 

Nazarská, Barbora Kosíková, Petr Sczepanik  

Omluveni: Mgr. Hana Šišková, Mgr. Jan Chromý, Giancarlo Lamberti 

Částečná nepřítomnost:  

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

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 16. 5. 2019 

1) schválení programu, kontrola zápisu 04/2019 

2) zpráva o MAP II 

3) odměny pracovníků ve školství 

4) funkční období ředitelů ZŠ Praha 1 

5) zdravé město, žákovská fóra 

6) žádost o seznámení MŠ s komplexní předškolní přípravou 

7) různé 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu č. 04/2019  

 

KOVV: program byl schválen, zápis ověří Jitka Nazarská (PRO 10) 

 

2. Zpráva o MAP II 

 

PaedDr. Věra Dvořáková seznámila přítomné členy KOVV s MAP II (městským akčním 

plánem). Dne 30. 4. 2019 proběhlo v aule ZŠ Vodičkova ustavující jednání řídícího výboru 

MAP II, který plynule navazuje na úspěšný projekt MAP I, a rozšiřuje nejen aktivity, ale i 

základnu aktérů. Kdo by měl zájem o zapojení do pracovních skupin, podrobné informace 

budou vyvěšeny na webu MČ Praha 1 v sekci školství. 

 

    



3. Odměny pracovníků ve školství 

 

Mgr. Pavel Nazarský informoval, že v červnové výplatě budou všem zaměstnancům škol 

vyplaceny finanční dary od MČ Praha 1. Školy obdrží finanční prostředky na odměny včetně 

zákonných odvodů. KOVV navrhuje, aby byla odměna vyplacena plošně. Ředitel školy může 

zaměstnanci odměnu ze závažných důvodů po konzultaci s oddělením školství odepřít. 

4. Funkční období ředitelů ZŠ Praha 1 

 

PaedDr. Věra Dvořáková informovala o končícím funkčním období ředitelů ZŠ Malostranská, 

J. Gutha-Jarkovského, nám. Curieových a MŠ Opletalova. Ani u jednoho z ředitelů není 

požadavek na změnu. KOVV bere na vědomí, že ČŠI, ŠR a OŠ nenavrhuje u žádného z ředitelů 

škol vyhlášení konkurzu, ani odvolání ředitele podle školského zákona.  

Mgr. Pavel Nazarský : ředitelé škol zpracovali koncepci rozvoje škol, která byla konzultována 

s panem Šimralem radním hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu a volného času. 

Koncepce jsou v pořádku, práce ředitelů škol je náročná a kvalitně odváděna, což se projevuje 

na kvalitě škol Prahy 1. Není tedy důvod k vyhlášení konkurzů a odvolání.  

KOVV: podporuje stávající ředitele škol, není důvod k vyhlášení konkurzů. (PRO 7 PROTI 1 

ZDRŽELI SE 2) 

5. Zdravé město, žákovská fóra 

 

Mgr. Pavel Nazarský informoval o zapojení MČ Praha 1 do národní sítě Zdravých měst. 

Mezinárodní program "Zdravé město WHO" je již od roku 1988 realizován v gesci 

Světové zdravotní organizace (WHO), obdobně jako program "Zdravý region".  

V Evropě je aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o aktivní hnutí 

evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých 

obyvatel podle Cílů udržitelného rozvoje OSN. Dále Mgr. Pavel Nazarský informoval přítomné 

členy o projektu Žákovská fóra. Veškeré informace o projektu budou členům KOVV zaslány 

emailem. 

 

6. Žádost o seznámení MŠ s komplexní předškolní výchovou 

 

Jitka Nazarská informovala přítomné členy o projektu  komplexní předškolní výchovy. Jedná 

se o Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky což je první a dosud jediná komplexní          

40týdenní příprava předškoláka do školy hravou a zábavnou formou s motivačním prvkem  

nálepkami, kde je s dítětem zopakováno vše, s čím se doposud v životě setká. V letošním roce  

byla vydána již ve 3. vydání a stala se oficiálně bestsellerem. Jejím doplňkem jsou Písmenkové  

kartičky – 112 abecedních karet, které slouží k rozšíření slovní zásoby, naučení abecedy,  

hláskování a slabikování, hrám podporujícím logické myšlení a další. Podrobnější informace 

budou zaslány emailem. 

 

https://www.zdravamesta.cz/cz/svetova-zdravotni-organizace-who
https://www.prochytrehlavicky.cz/predskolakovy-tydenicky-pro-chytre-hlavicky-primo-od-autoru.html
https://www.prochytrehlavicky.cz/pismenkove-karticky-pro-chytre-hlavicky-primo-od-autoru.html
https://www.prochytrehlavicky.cz/pismenkove-karticky-pro-chytre-hlavicky-primo-od-autoru.html


7. Různé  

 

Mgr. Pavel Nazarský : v MŠ Revoluční proběhlo místní šetření zahrady, na které si hasiči měli 

vybudovat stání pro automobil. Rada se usnesla, že hasiči neměli oprávnění zeď bourat a 

musejí ji uvést do původního stavu, tak aby zahrada plně sloužila potřebám mateřské školy. 

 

PhDr. Olga Sklenářová vznesla dotaz, zda jsou školy zřizované MČ Praha 1 zapojeny do 

projektu Školy bez plastu. Problematika plastů  se týká i projektu Ovoce do škol. Pár plátků 

ovoce je zabaleno v nepřiměřeném množství plastů, které musí škola likvidovat. Je potřeba 

tyto obaly eliminovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis sepsán dne:  21. 5. 2019 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 30. 5. 2019 od 15:30 hod. v MŠ  Národní 

 

 



  


