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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 23. 3. 2021 

on-line, Praha 1, 15:30 – 16:30 

 

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

Ludmila Marie Zvěřinová, Giancarlo Lamberti, Bronislava Sitár Baboráková, DiS. ,Martina 

Mamula, DiS, Et Lic. Traian Urban Ph.D., 

 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka, Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí odboru 

školství 

 

Omluven/a: Jitka Nazarská (částečná účast -> potíže s připojením) 

 

Nepřítomen/na : 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 2/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 3/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 3/21 

4. Informace z hodnotící komise 

5. Prodloužení pronájmů bytů 

6. Různé 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 2. jednání KOVV ze dne 16. 2. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Závěr: Zápis z 2. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 3/2021 

člena paní Mgr. Libuši Vlkovou. 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 3. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Tajemnice komise podala informace z výběrového řízení hodnotící komise, která se uskutečnila 

dne 25. 2. 2021. Přihlásilo se celkem 41 žadatelů a celkově 83 projektů. Z toho se přihlásilo 17 

nových projektů a z nich 13 projektů bylo podpořeno. Výběrová komise podpořila především 

subjekty, které dlouhodobě a kontinuálně provozují svou činnost na území MČ Praha 1, jejichž 

aktivity jsou mezi dětmi a mládeží oblíbené a jsou v souladu se zásadami dotačního programu. 

U každého projektu byl zvažován přínos pro děti a mládež městské části Praha 1. Komise 

přihlížela mimo jiné také k referencím z řad hodnotitelů  již podpořených projektů z minulého 

roku, kteří byli členy výběrové komise. Výběrová komise se rozhodla, že finančně podpoří 73 

projektů v celkové výši 1.500.000 Kč, a nepodpoří 10 projektů. Návrh podpořených projektů a 

nepodpořených projektů, byly odsouhlaseny Radou MČ P1 dne 16. března 2021.  Následně se 

bude předkládat 13. 4. 2021 Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení. Z kontrolovaných žádostí 

nemělo povinnost zveřejnit účetní uzávěrku 10  žadatelů. Dále 17 žadatelů mělo účetní 

uzávěrky v pořádku a 9 žádatelů jsme upozornili na doplnění do Sbírky listin. Tyto závěrky 

musí být doplněny před podpisem smlouvy. 

 

Předsedkyně doplnila, že žádosti, které nebyli podpořeny, něměli vztah k Praze 1 a  

nepodporovali volný čas v městské části. Na příští jednání KOVV bude projednáno přidělení 

hodnotitelů. 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání bere informaci o výběrové komisi dotací pro rok 

2021 na vědomí. 

 

Ad 5) 

Závěr: Ověřovatel zápisu 3. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 3. jednání KOVV byl přijat. 
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Předsedkyně předložila komisi žádosti o prodloužení nájemních smluv na 3 byty v objektu 

Lodecká, kde jsou ubytovaní tři italští učitelé ze ZŠ J. Gutha- Jarkovského, kteří vyučují 

v česko-italském vzdělávacím programu.  

Člen komise, Martin Špaček zmínil, že s žádostmi souhlasí, ale poukázal na to, že by bylo 

vhodné žádosti obdržet předem s pozvánkou ke komisi. Předsedkyně odpověděla, že se jedná 

o jednotnou žádost paní ředitelky za všechny tři učitele. V případě, že se bude jednat o 

samostatné žádosti, bude vše zasláno běžným způsobem předem na e-mail. 

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání schválila prodloužení pronájmu bytů pro tři 

učitele v ulici Lodecká 1. 

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6) 

Do různého byl zařazen bod: Informace z MŠ při distančním vzdělávání, kterého se ujala paní 

místostarostka Mgr. Eva Špačková. Paní místostarostka zmínila, že jednotlivé paní ředitelky 

posílají zprávy, jak probíhá distanční výuka u nich v MŠ. Všechny školky se zapojily do 

distančního vzdělávání, nejen pro děti předškolního věku, ale i pro všechny ostatní mladší děti. 

Vymýšlejí různé úkoly a hry. Zmínila, že informace od paní ředitelek MŠ budou zveřejněny 

v dalším čísle časopisu Jedna. 

 

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

 

Předsedkyně komise ještě pozvala členy na webinář pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

MAP II, který je zaměřený na děti s OMJ v mateřských školách a bude se konat dne 7. 4. 2021 

od 16:18 hod. Veškeré informace můžete sledovat na webových stránkách 

https://www.skolanasbavi.eu/.  

VO školství pozvala na aktivitu pracovní skupiny pro kulturní povědomí MAP II, a to na 

výstavu prací žáků a studentů z Prahy 1 s názvem Model světa.  Výstava se bude konat v 7. 

p.  radnice ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, od 12. 4. 2021 do konce září. Práce budou inspirovány 

díly profesionálních výtvarníků z 58. bienále výtvarného umění v Benátkách. 

Paní místostarostka zmínila, že bude s odborem školství přát pedagogům ke Dni učitelů. Doba 

nedovoluje, aby to proběhlo formou, jako v minulosti, ale všichni ředitelé dostanou knihu 

Václava Trojana „Ředitel školy, uvažování o vyvažování života ředitelů škol“, která vyšla 

v únoru 2021. Ředitelky MŠ dostanou navíc technické vybavení na rozšíření wifi signálu 

v objektech  MŠ.  

Předsedkyně KOVV vznesla dotaz na vedoucí OŠ ohledně aprobovanosti na školách MČ P1. 

Vedoucí OŠ připraví na příští jednání KOVV přehled z posledních statistik. 

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání vzala tuto informaci na vědomí. 
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Konec v 16:30  

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Pozvánka webinář- Zkušennosti práce s dětmi s OMJ 

3. Model Světa – výstava 

 

Zápis sepsán dne: 24. 3. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

     Libuše Vlková,  ověřovatelka                       PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


