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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 12. 1. 2021 

on-line, Praha 1, 15:00 – 15:50 

 

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

Ludmila Marie Zvěřinová, Giancarlo Lamberti, Bronislava Sitár Baboráková, DiS., Jitka Nazarská, 

Martina Mamula, DiS 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka, Mgr. Michaela Vencová, VO, Mgr. David 

Bodeček, předseda KV, Mgr. Pavel Nazarský, zastupitel MČ P1 

 

Omluven/a:  
 

Nepřítomen/na : Et Lic. Traian Urban Ph.D., 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 9/20 

2. Schválení ověřovatele zápisu 1/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 1/21 

4. Školení Grantys – informace 

5. Jednání Zastupitelstva – Janov  

6. MŠ a solná jeskyně 

7. Platové výměry 

8. Různé 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 9. jednání KOVV ze dne 8. 12. 2020 
 

Hlasování: 

PRO:8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
 

Závěr: Zápis z 9. jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 12. 1. 2021 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 1/2021 

člena pana Giancarla Lambertiho. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 1. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Tajemnice komise informovala členy komise o školeních na systém Grantys: Jak přidávat 

žádosti do systému Grantys, která proběhla dne 6. a 7. 1.  online formou. Na každé školení se 

přihlásilo přibližně 18 žadatelů, kteří měli po školení i prostor na případné dotazy. Nyní již je 

systém spuštěný a výzva dotačního titulu Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 

2021 je aktivní. Bude také vytvořeno instruktážní video, které bude vloženo na web městské 

části a zároveň zde naleznete také uživatelský manuál pro zakládání žádostí.  

https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/#skolstvi.  

Žadatelé mají také od městské části zaplacenou linku podpory v případě potíží se systémem 

Grantys.  

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání bere informaci o školení na volnočasové dotace 

pro rok 2021 na vědomí. 

 

Byl vnesen dotaz, jak mají garanti v tomto roce postupovat s hodnotící zprávou. Členové 

komise se dohodli, že žadatelé odevzdají vyhodnocení na OŠ osobně, nebo poštou, nebo 

odešlou s podpisem oskenované na OŠ – mail: barbora.filkornova@praha1.cz. Poté garanti 

připojí své hodnocení a podpis. Všechny hodnotícící zprávy budou shromážděné na OŠ. Termín  

do 31.1.2021.  

 

Závěr: Vyplněná hodnotící zpráva projektu bude realizátory předána na OŠ a poté ji 

garant podepíše. T: 31.1.2021 

 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 1. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 1. jednání KOVV byl přijat. 

https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/#skolstvi


Zápis z KOVV ze dne 12. 1. 2021 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 5) 

Paní místostarostka informovala o záměru zřízení příspěvkové organizace Janov nad Nisou, 

které bylo schváleno Zastupitelstvem MČ. Na některém z příštích jednání RMČ a následně 

ZMČ bude předložena ke schválení zřizovací listina - zakládající dokument příspěvkové 

organizace. 

 

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

 

Ad 6) 

Paní místostarostka dále informovala, že s OŠ a s hygienou Hl. m. Praha a právním oddělením 

dávají dohromady podmínky provozování solné jeskyně v MŠ Řásnovka. Solná jeskyně je 

vzhledem k dnešní době velice žádaná a v souvislosti se zlepšováním imunity dětí i dospělých.  

Další informace k tématu solné jeskyně najdete v odpovědi na interpelaci pana Mgr. P. 

Nazarského, na paní Mgr. E. Špačkovou zde:  

https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/01/Nazarsky_21ZMC_odpoved_na_web.pdf 

 

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

 

Ad 7)  

Paní místostarostka informovala, že RMČ P1 dne 12.1. schválila navýšení platů ředitelů o 4 % 

v souladu se státním nařízením. Nyní je na zřizovateli vyhotovit nové platové výměry a předat 

ředitelům k podpisu. Ředitelé obdobným způsobem aktualizují platové výměry svých 

zaměstnanců.  

 

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

 

Ad 8)  

Dále městská část zařizuje očkování proti Covid-19 v Nemocnici Na Františku. Postupovat se 

bude podle vytipovaných rizikových skupin, učitelé MŠ, 1. a 2. ročníků ZŠ + příslušní 

nepedagogové budou v první linii. Městská část předběžně zjistila, že o očkování je zájem. Paní 

místostarostka informovala, že dne 13. 1. bude porada s řediteli ZŠ, kde bude tématem 

očkování, dále hodnocení žáků v 1. pololetí a postupy s vydáním vysvědčení. 

 

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

 

Konec v 15:50  

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

 

https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/01/Nazarsky_21ZMC_odpoved_na_web.pdf
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Zápis sepsán dne: 13. 1. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

   Giancarlo Lamberti, ověřovatel                          PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


