
Zápis z KOVV ze dne 16. 2. 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. 
 

Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 16. 2. 2021 

on-line, Praha 1, 15:00 – 16:02 

 

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

Ludmila Marie Zvěřinová, Giancarlo Lamberti, Jitka Nazarská, Martina Mamula, DiS, Et Lic. 

Traian Urban Ph.D., 

 

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

 

Omluven/a: Bronislava Sitár Baboráková, DiS 

 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 1/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 2/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 2/21 

4. Dotační program – Volný čas – zprávy garantů, aktuální stav a nové žádosti) 

5. Truhlářská 8- info 

6. Informace MAP II 

7. Různé 

 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 1. jednání KOVV ze dne 12. 1. 2021 

Členka komise paní Nazarská vznesla námitku ohledně přidání odkazu na odpovědi na interpelace 

zastupitele Nazarského k tématu solné jeskyně v Řásnovce.  

Odkaz na interpelace byl přidán na dovysvětlení, i když to nebylo součástí jednání. 

 
 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 NEHLASOVAL: 1 

 
 

Závěr: Zápis z 1. jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 16. 2. 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 2/2021 

členku paní Ludmilu Marii Zvěřinovou. 

 

Hlasování: 

PRO:8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 2. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO:8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Info p. tajemnice Filkornové. Do  dotačního titulu pro rok 2021,,Podpora využití volného času 

dětí a mládeže pro rok 2021‘‘ bylo podáno 83 projektů,  všichni splňovali formální náležitosti. 

25. 2. od 14:00 hod. zasedá Výběrová komise.vybere.  

Aktuálně probíhá kontrola vyúčtování a párování s hodnotícími zprávami.   

 

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

dotace pro rok 2021 na vědomí. 

Ad 5) 

Info o DDM v Truhlářské -  p místostarostka Špačková.  

Práce pokračují, objevili se opět skryté renesanční fresky a malby a vzhledem k tomu se práce  

restaurátorů a historiků  pozdržela.   

Termínu dokončení - 31. 5. 2021.  

 

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

 

Ad 6) 

VO školství Mgr. Vencová - informace o projektu MAP II. 

Řídící výbor schválil místní akční plán rozvoje vzdělávání. 

Aktualizované dokumenty k nalezení na  https://www.skolanasbavi.eu/  

Členka komise Mgr. Vlková informovala členy o webináři ve spolupráci s pracovní skupinou 

pro matematickou gramotnost.   

PaedDr. Dvořáková informovala o práci skupiny pro rovné příležitosti. 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 2. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 2. jednání KOVV byl přijat. 

https://www.skolanasbavi.eu/


Zápis z KOVV ze dne 16. 2. 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. 
 

 
 
 

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

  

Ad 7)  

Info p. místostarostky Špačkové k epidemii koronovairu na ZŠ a MŠ Praha 1 

MŠMT vydalo závaznou směrnici o návratu dětí 9. tříd a prezenční výuky k 15. 3.  

Zároveň se řeší testování žáků 

Připravují se seznamy zájemců o očkování proti Covid 19 z řad pedagogů 

Info o ukončení prvního pololetí škol.roku 20/21 – známkování proběhlo v kombinaci se 

slovním ohodnocením v souladu se školním řádem. 

 

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

 

 

Konec v 16:02 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

 

Zápis sepsán dne: 17. 2. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

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


