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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 2. 6. 2020 

zasedací místnost Odboru školství, Vodičkova 9, Praha 1, 15:30- 17:00 h 

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Bc. Ludmila Marie Zvěřinová, Bronislava 

Sitár Baboráková DiS., Mgr. Libuše Vlková, Giancarlo Lamberti 

 

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

Mgr. David Bodeček, předseda kontrolního výboru 
 

Omluven/a: Martina Mamula DiS., Jitka Nazarská 

 

Nepřítomen/na : PhDr. Et Lic. Traian Urban PhD., Bc. Martin Špaček 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Popíková, tajemnice komise  

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu  

2. Schválení ověřovatele zápisu 2/2020 

3. Schválení programu jednání KOVV 2/20 

4. Určení garantů k dotačním titulům 

5. Jmenování zástupců za zřizovatele do Školské rady při ZŠ nám. Curieových pro další 

funkční období 2020 - 2023 

6. Projednání žádostí o pronájem bytu  

7. Informace o zahájení vyučování dne 25. 5. 2020  

8. Různé 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 2. jednání KOVV ze dne 12. 5. 2020 

Závěr: Zápis z 2. jednání KOVV byl schválen. 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 2)  

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 2/2020 Bc. 

Ludmilu Marii Zvěřinovou.  
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Závěr: Ověřovatel zápisu 2. jednání KOVV byl schválen. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 2. jednání KOVV 

Závěr: Návrh Programu 2. jednání KOVV byl přijat. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4) 

Předsedkyně komise uvedla, že Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo 70 žádostí 

dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže 2020 “. Členové si 

rozdělili žádosti, aby každý z projektů byl náležitě posouzen.  

Po upozornění členů komise byl doplněn do formuláře pro vyhodnocení dotačních titulů bod, 

který obsahoval fyzický počet dětí z Prahy 1 a procentuální vyjádření z celkového počtu. Dále 

bylo z formuláře vyhodnocení vymazáno vyjádření garanta k bilanční zprávě. 

 

Závěr: Určení garantů podpořených projektů dotačního programu ,,Podpora využití 

volného času dětí a mládeže 2020„ bylo přijato.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Závěr: Úprava formuláře pro vyhodnocení dotačních titulů byla schválena. 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 5)  

Stávajícím členům školské rady při ZŠ nám. Curieových dne 31. 8. 2020 končí tříleté funkční 

období. Komise pro výchovu a vzdělávání navrhuje za zřizovatele členy komise pro výchovu  

a vzdělávání a to následovně:   PaedDr. Věra Dvořáková, Bronislava Sitár Baboráková DiS, 

Martina Mamula DiS. KOVV doporučuje vyslovit poděkování paní ředitelce Mgr. Zavadilové 

za dosavadní činnost ve ŠR.  
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Závěr: Jmenování zástupců za zřizovatele do Školské rady při ZŠ nám. Curieových pro 

další funkční období 2020 – 2023 bylo navrženo.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Ad 6)  

Členové komise posoudili žádost o byt pro M. M. učitelku MŠ Národní. Projednali zásady pro 

přidělení a rozhodli se k následujícímu závěru. 

  

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě MČ P1 ke schválení přidělení 

bytu Lodecká. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání ukládá odboru školství zpracovat aktualizovaný 

přehled žadatelů o byt. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 7) 

Paní místostarostka Mgr. E. Špačková se ujala slova, aby zhodnotila postupy při znovuotevření 

základních a mateřských škol dne 25. 5. 2020. Zmínila, že před rozvolněním nouzového stavu 

se konala porada s řediteli základních a mateřských škol, aby se projednaly scénáře 

rozvolňování a školy byly s pomocí zřizovatele připraveny na požadavky MŠMT. Po zveřejnění 

manuálů se konala další schůze s řediteli škol, aby se dořešily veškeré detaily. Od městské části 

Praha 1 dostaly školské organizace dezinfekce a ochranné pomůcky, aby mohly zahájit výuku. 

Dvě školy organizují i letní aktivity pro žáky např. týdenní tábory ve škole v přírodě  v Česticích 

a v Janově. Šlo o iniciativu ZŠ J.G. Jarkovského a ZŠ nám. Curieových, při které mohou dětem 

vynahradit dny, kdy se nemohly účastnit plnohodnotné výuky. Paní místostarostka informovala 

o poděkování příslušníkům ISZ a možnosti poskytnutí rekreace ve školských zařízeních 

(Čestice, Janov) městské části Praha 1.  

 

Ad 8)  

Paní místostarostka Mgr. E. Špačková dále informovala o konání Dne dětí ve školských 

organizacích městské části Praha 1, a to jak v základních tak i v mateřských školách. Do 
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mateřských škol zavítal klaun na chůdách, který dětem vyráběl různé mýdlové bubliny a 

předváděl svá kouzla. Pro základní školy byla vytvořena vědomostní webová aplikace, která 

souvisí především s kulturou a zajímavými místy Prahy 1. Přihlásit se do ní mohou třídy ale i 

samotní žáci s učiteli a mohou vyhrát různé ceny. Aplikace je otevřena do 30. 6. 2020. 

 

V 17:00  bylo jednání ukončeno. 

 

 

 

 

 

V příloze:  

 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka určených garantů k dotačním titulům  

3. Osnova zprávy pro vyhodnocení projektu 

 

 

Zápis sepsán dne: 3. 6. 2020 

 

Zápis ověřen dne:   

 

 

 

 

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

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

 


