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Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 20. 4. 2021 

on-line, Praha 1, 15:00 – 16:01 

 

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

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

Et Lic. Traian Urban Ph.D., 

 

 

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

školství, Mgr. David Bodeček, předseda kontrolního výboru  

 

Omluven/a:. Martina Mamula, DiS. 

 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 3/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 4/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 4/21 

4. Dotace 2021- informace ze Zastupitelstva MČ P1 

5. Zřizovací listina školy v přírodě Janov 

6. Prodloužení pronájmů bytů 

7. Různé 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 3. jednání KOVV ze dne 23. 3. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Závěr: Zápis z 3. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 4/2021 

člena pana Giancarla Lambertiho.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 4. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

 

Zastupitelstvo dne 13. 4., schválilo podpořené dotace beze změn, tak jak navrhla Komise a 

schválila Rada. Bude zahájena příprava smluv a na další komisi by se určili garanti projektů. 

Do systému Grantys bude tajemnice přiřazovat garanty k jednotlivým projektům, a ti poté 

hodnocení vyplní přímo v systému. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webu 

městské části. Neúspěšné žadatele budeme informovat e-mailem, a nabídneme jim v případě 

potřeby konzultace, které jim objasní nejčastější chyby v žádostech. Výsledky bude OŠ 

zveřejňovat na webu MČ P1. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání bere informaci o dotacích pro rok 2021 na 

vědomí. 

 

Ad 5) 

Předsedkyně komise představila členům komise další bod a to školu v přírodě Janov. Paní 

místostarostka uvedla, že záměr se školou v přírodě se posunul, vzhledem k potřebě uvolnění 

finančních prostředků pro prvopočáteční start školy v přírodě. Finanční výbor uvolnil a do 

rozpočtu byla zavedena rozpočtová změna. Je naplánováno, že se zřizovací listina předloží na 

řádném jednání Zastupitelstva a vše půjde podle plánu. Člen komise Giancarlo Lamberti 

doplnil, že finanční výbor schválil rozpočet, všemi hlasy přítomných.  

Členka komise Libuše Vlková upozornila na některé termíny v materiálu zřízení. Vedoucí 

odboru odpověděla, že smlouva je z právního hlediska odsouhlasena právním odd. Mgr. 

Bodeček se dotázal, jak bude uspořádaný současný smluvní vztah, dále doporučil úvahu nad 

změnou článku 5 a zda byl zkontrolován majetkový stav. VO odpověděla, že po předložení 

tohoto materiálu do Rady by následoval další materiál, který by se zabýval majetkovým 

Závěr: Ověřovatel zápisu 4. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 4. jednání KOVV byl přijat. 



Zápis z KOVV ze dne 20. 4. 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. 
 

 
 
 

vypořádáním a bude ho předkládat Odbor technické a majetkové správy. Požádala pana 

Bodečka, aby napsal do e-mailu, jaké body by upravil.  

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání podpořila záměr zřízení školy v přírodě Janov  

jako příspěvkové organizace. 

 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Ad 6) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhy prodloužení pronájmu bytů.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání vyjadřuje souhlas s prodloužením pronájmu 

bytů učitele ze ZŠ nám. Curieových a učitele ze základní školy Brána jazyků. 

 

Ad 7)  

Členka komise paní Nazarská zmínila e-mail od matky žákyně ze školy na  Praze 1, která 

navrhovala změnu antigenního testování a dotázala se, zda jí bylo odpovězeno. VO odpověděla, 

že odesílala odpověď všem na vědomí a v kopii byla i paní Nazarská. Zároveň paní 

místostarostka zmínila, že ředitelé každé pondělí a čtvrtek informují a podávají report o 

výsledcích testování. 

Paní místostarostka zmínila, že na Radě byl schválen záměr pronájmu budovy Truhlářská 8 pro 

DDM.  

 

VO pozvala všechny členy KOVV na výstavu prací žáků a studentů v 7. patře radnice Prahy 1. 

Výstava se jmenuje „Model světa“ reaguje na benátské bienále 2019, instalováno je na 60 prací, 

maleb, koláží, fotografií, grafik, plastik.  Práce vedly pedagožky Mgr. Šárka Dumbrovská, Mgr. 

Dana – Benešová Trčková, obě ze ZŠ a G. J. Gutha Jarkovského, RNDr. Tamara Hořejšová, 

Malostranské G. Výstava vznikla v rámci projektu MAP II a je financována z prostředků EU.  

 

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

 

Konec v 16:01 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka podpořených projektů 

3. E-mail- odpověď – změna systému antigenního testování  

4. Pozvánka na výstavu Model světa 

 

Zápis sepsán dne: 23. 4. 2021 
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Zápis ověřen dne:  

 

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

      Giancarlo Lamberti, ověřovatel                     PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


