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Zápis z online Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 8. 12. 2020 

on-line, Praha 1, 15:00 – 16:20 

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Mgr. Libuše Vlková, Mgr. Martin Špaček, PhDr. 

Et Lic. Traian Urban Ph.D., Bc. Ludmila Marie Zvěřinová, Giancarlo Lamberti, Bronislava Sitár 

Baboráková, DiS., Jitka Nazarská. 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka 

 

Omluven/a: Martina Mamula, DiS., 

 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 8/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 9/20 

3. Schválení programu jednání KOVV 9/20 

4. Informace a termíny k dalšímu dotačnímu programu 2021 

5. Post Bellum – Příběhy našich sousedů 

6. Různé  -  MAP II 

             - Poukázky pro pedagogy a nepedagogy 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 8. jednání KOVV ze dne 18. 11. 2020 
 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
 

Závěr: Zápis z 8. jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 8. 12. 2020 je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) 

a další platnou právní úpravou. 
 

 
 
 

Ad 2) 

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 9/2020 

členku komise paní Ludmilu Marii Zvěřinovou. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 9. jednání KOVV.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Tajemnice komise informovala členy komise o dalším vyhlášeném dotačním programu na rok 

2021 ,,Podpora využít volného času dětí a mládeže‘‘ Nadcházející rok mohou žadatelé žádat 

o dotace v celkové výši 1. 500 000 Kč z toho maximální výše jednoho projektu činí 50. 000 Kč 

Žádosti se budou nově podávat přes online systém Grantys. Lhůta pro podávání žádostí je od 

11. 1. 2021 do 31. 1. 2021. (23:59)  Zásady a vyhlášení pro poskytnutí dotace jsou zveřejněny 

na úřední desce ÚMČ Praha 1 a na webových stránkách. Systém je velice intuitivní  

a uživatelsky přístupný. Odbor školství chystá školení pro žadatele, ale i pro zaměstnance, které 

bude probíhat ve dnech 6. 1. 2021  a 7. 1. 2021. Žadatelé, kteří již v minulých letech žádali, 

budou upozorněni na novou formu vyplňování žádostí e-mailem. Dále paní předsedkyně 

informovala členy, že termín odevzdání hodnocení grantů je 31. 1. 2021. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání bere informaci o volnočasovém grantu pro rok 

2021 na vědomí. 

Ad 5) 

Dne 18. 11. se konalo online vyhlášení soutěže Příběhy našich sousedů. Tento vzdělávací 

projekt organizace Post Bellum byl pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Žáci měli za úkol pod 

vedením svého učitele vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, prozkoumat 

archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Žákům 

se povedlo vytvořit opravdu pěkné práce. Všechny žákovské výstupy z projektu jsou 

publikovány na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a nahrávky celoživotních vzpomínek 

jsou uloženy  také ve sbírce Paměť národa.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání vzala tuto informaci na vědomí. 

Závěr: Ověřovatel zápisu 9. jednání KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 9. jednání KOVV byl přijat. 



Zápis z KOVV ze dne 8. 12. 2020 je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) 

a další platnou právní úpravou. 
 

 
 
 

 

Ad 6)  

Členka komise Mgr. Libuše Vlková se ujala slova. Zmínila práci paní místostarostky VO 

školství a pracovního týmu MAP II., poděkovala za jeho nasazení i v době koronavirové krize. 

Zmínila, že OŠ pravidelně monitorovalo aktuální dění na školách, a tím by chtěla všem 

poděkovat. Zároveň informovala, že realizační tým MAP II navrhl ocenit lídry distančního 

vzdělávání na všech ZŠ v MČ P1 (i školy jiných zřizovatelů), kteří byli obdarováni elektronikou 

za odvedenou práci. Paní místostarostka zmínila, že i pro pedagogické a nepedagogické 

pracovníky, za jejich letošní náročné nasazení bude mít MČ P1 jako poděkování dárek formou 

poukázky a přání.  

Předsedkyně komise informovala členy komise o dalších termínech jednání KOVV v první 

polovině nového roku 2021. S ohledem na členy, kteří se účastní i jiných komisí, dne 12. 1., 

16. 2. ,20. 4. a 15. 6. je začátek schůze naplánován na 15:00 hod. 

 

 12. 1 2021 – 15:00  

 16. 2.2021 – 15: 00 

 23. 3. 2021 – 15:30 

 20. 4. 2021 – 15: 00 

 11. 5. 2021 – 15:30 

 15. 6. 2021 – 15:00 

 

Nakonec paní místostarostka poděkovala členům komise za spolupráci v tomto roce a popřála  

vše nejlepší do nového roku  2021 a krásné Vánoce a k tomu se také připojila i předsedkyně 

komise PaedDr. Věra Dvořáková. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání bere tuto informaci na vědomí. 

 

Konec v 16:20 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Osnova pro vyhodnocení dotace 2020 

 

Zápis sepsán dne: 8. 12. 2020 

Zápis ověřen dne:  

 

     …………………………………………………                                           ……………………………………………………… 

Bc. Ludmila Marie Zvěřinová, ověřovatelka          PaedDr.Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


