
Zápis č. 06/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 30. 5. 2019 

 

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

Traian Urban, Mgr. Jarmila Zavadilová, Mgr. Tomáš Ledvinka, Jitka Nazarská, Barbora 

Kosíková, Giancarlo Lamberti  

Omluveni: Mgr. Hana Šišková, Mgr. Jan Chromý, Mgr. Eva Špačková, Petr Sczepanik  

Částečná nepřítomnost:  

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

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 30. 5. 2019 

1) schválení programu, kontrola zápisu 05/2019 

2) informace o MŠ Národní 

3) rozdělení projektů volného času hodnotitelům 

4) různé 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu č. 05/2019  

 

KOVV: program byl schválen, zápis ověří Barbora Kosíková (PRO 9) 

 

2. Informace o MŠ Národní 

 

MŠ sídlí v prvním patře historické budovy paláce Platýz. Škola je čtyřtřídní, součástí je velký 

sál, který je využíván i jako tělocvična. Třídy jsou nově zařízeny dětským nábytkem a herním 

patrem, vybaveny klavírem, pianiny a velkým množstvím didaktických pomůcek, hraček, 

tělovýchovným nářadím a náčiním. Každá třída využívá k výuce vlastní interaktivní tabuli, v 

1. třídě je interaktivní box. Stravování probíhá ve společné jídelně pro 3 třídy, nejmladší děti 

využívají menší, komorní jídelnu. V šatnách všech tříd jsou nové skříňky s úložným prostorem, 

interiéry jsou vyzdobeny pracemi našich dětí. Škola využívá dva venkovní herní prostory – 

zahradu v Jirchářích a herní dvůr ve Františkánské zahradě. Obě zahrady jsou od školy v 

dostupnosti 10 minut pěší chůze. „ Motýlí zahrada „ v Jirchářích byla slavnostně otevřena v 

září 2016 po dokončení rekonstrukce v režii MČ Praha 1. Je vybavena kvalitními dřevěnými 

herními prvky, 2 prostornými pískovišti a nadstandardním zázemím pro děti – vytápěným 

zahradním domkem s hernou, úložným prostorem pro hračky a toaletami. Plochu zahrady 



tvoří zčásti umělý povrch, zčásti mlat a prostorný trávník. V letních měsících je stíněna dvěma 

vzrostlými stromy, k dispozici je pro děti pítko. Zahrada je skryta ve vnitrobloku a pro děti tak 

splňuje veškeré nároky pro bezpečnou hru a další aktivity. Herní dvůr ve Františkánské zahradě 

je součástí soukromého sektoru domu, skryt před veřejností a určen výhradně pro hru našich 

dětí. Disponuje zázemím herny s toaletami, dvorem s pískovištěm a herními prvky pro mladší 

skupinu dětí. MŠ pořádá pro děti odpolední kroužky angličtiny, flétny, keramiky. Děti chodí 

zdarma plavat. 

    

3. Rozdělení projektů volného času hodnotitelům 

 

Dne 22 .5. 2019 rozhodlo zastupitelstvo usnesením UZ19_0065 o přidělení finančních 

prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a 

mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019“. Členové komise byli seznámeni s náplní a 

popisem projektů a každý člen si vybral aktivity organizací k vyhodnocení. 

 

4. Různé 

 

PhDr. Olga Sklenářová: MČ Praha 1 se rozhodla omezit jednorázové plastové nádobí. Takový 

krok nepovede jen ke snížení odpadu zbylého po různých akcích, ale je také součástí snahy 

současného vedení Prahy 1 celkově snížit spotřebu plastů na jejím území. Do výzvy Praha 1  

bez plastů se zapojí ZŠ a MŠ, které mohou získat finanční podporu. KOVV se k výzvě Praha 1 

bez platů připojí a podporuje ji. 

Barbora Kosíková informovala členy komise o mezinárodní  konferenci Potřeb změn ve 

vzdělávání nadaných, která se koná ve dnech 21. 8- 23. 8. 2019.  Konference pojímá péči o 

nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, 

z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis sepsán dne:  5. 6. 2019 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 13. 6. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti 

oddělení školství, Vodičkova 9. 

 

 


