
Zápis č. 07/2019 

z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ P1 

 

konané dne: 13. 6. 2019 

 

Přítomni: PaedDr.Věra Dvořáková, Ludmila Marie Zvěřinová, PhDr. Traian Urban, Mgr. 

Tomáš Ledvinka, Jitka Nazarská, Barbora Kosíková, Petr Sczepanik, 

Omluveni: Mgr. Hana Šišková, Mgr. Jan Chromý, Mgr. Eva Špačková, PhDr.Olga Sklenářová, 

Giancarlo Lamberti, Mgr. Jarmila Zavadilová 

Částečná nepřítomnost:  

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

Zapsala:   Bc. Martina Pučelíková (tajemnice KOVV) 

Program 13. 6. 2019 

1) schválení programu, kontrola zápisu 06/2019 

2) termíny KOVV na druhé pololetí 2019 

3) různé 

 

 

1. Schválení programu, kontrola zápisu č. 06/2019  

 

KOVV: program byl schválen, zápis ověří Jitka Nazarská (PRO 7) 

 

2. Termíny KOVV na druhé pololetí 2019 

 

PaedDr. Věra Dvořáková předložila členům komise návrh harmonogramu jednání komise pro  

2. pololetí 2019.  Termíny  jsou operativně navrženy s ohledem na jednání Zastupitelstva a 

Rady MČ Praha 1. Komise se bude scházet  1x za tři týdny ve čtvrtek od 15.30 hod. Termíny 

KOVV: 19. 9., 10. 10., 31. 10., 21. 11., 12. 12.   

KOVV: členové komise souhlasí s navrženým harmonogramem jednání Komise pro výchovu 

a vzdělávání pro 2. pololetí 2019 (PRO 7)       

3. Různé 

 

Jitka Nazarská informovala členy komise o případu neplacení obědů v MŠ na Praze 1. Tato 

výjimečná situace se řešila na sociální komisi, kde byla navržena schůzka s matkou dítěte a 

sociálním odborem, který by mohl finančně vypomoci. Pro mateřské školy není možnost využití 



sociální pomoci nadace Women4Women. Tato nadace poskytuje prostředky pro žáky 

základních škol (včetně přípravných tříd), kteří se ocitli v situaci, že jejich rodiče si nemohou 

dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím 

školních jídelen na základě darovací smlouvy.  Této pomoci školní jídelny na Praze 1 využívají. 

Oddělení školství a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 1 bude v budoucnu řešit obdobné případy 

(týká se MŠ) ve vzájemné spolupráci a za účasti školy a zákonných zástupců (případové 

konference).  

KOVV: bere na vědomí informaci ze sociální komise o problematice neplacení obědů 

v MŠ a ZŠ, doporučuje komunikaci napříč odborem sociálním a školským. 

Předsedkyně PaedDr. Věra Dvořáková připomněla, že budou vyplaceny odměny od MČ Praha 

1 všem pracovníkům školství.  

Barbora Kosíková informovala o  návrhu novely  zákona o pedagogických pracovnících, která 

navrhuje zavedení možnosti až ročního studijního volna pro učitele jednou za deset let. Ve 

sněmovně ji představilo hnutí STAN. Novinka by měla začít platit od roku 2022 jako bonus ke 

zvýšení platů a zvýšení atraktivity učitelství. Učitelé by zavedením volna (tzv. sabatiklu) měli 

využít k sebevzdělávání, například k výjezdu do zahraničí, ke studiu na pedagogických 

fakultách či k práci ve firmách spojených s jejich profesí. „Institut funguje v celé řadě 

evropských zemí. Nejedná se o dovolenou, ale o volno od vyučování, s tím, že učitelé by museli 

prokázat, jak volno využili. Jednalo by se i o prevenci vyhoření“. 

 

 

Zápis sepsán dne:  13. 6. 2019 

 

Ověřovatel zápisu + podpis:  

Předáno k ověření dne: 

 

 

……………………………………….. 

 

Předseda + podpis:     

Dne:    

 

………………………………………… 

 

 

 

Příští jednání KOVV se uskuteční dne 19. 9. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti 

oddělení školství, Vodičkova 9. 

 

 


