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Zápis č. 5 z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 11. 5. 2021 

on-line - prezenčně, Praha 1, 15:30 – 16:10 

 

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

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

PhDr. et Lic. Traian Urban, Ph.D, Martina Mamula, DiS. 

 

 

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

školství 

 

Omluven/a:  
 

Nepřítomen/na :  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 4/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 5/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 5/21 

4. Rozdělení garantů k dotačním titulům pro rok 2021 

5. Žádost společnosti Hravý architekt, z.s.- spoluúčast oddělení kultury 

6. Přesun červnové  schůze KOVV 

7. Termíny jednání KOVV II. pol. 

8. DDM Truhlářská – info 

9. Zpráva o zahájení prezenční výuky 

10. Různé 

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 4. jednání KOVV ze dne 20. 4. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Závěr: Zápis z 4.  jednání KOVV byl schválen. 
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a další platnou právní úpravou. 
 

 
 
 

Ad 2) 

Členové komise spolu s předsedkyní komise navrhli jako ověřovatele zápisu 5/2021 

členku paní Ludmilu Marii Zvěřinovou.  

 

Hlasování: 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 5. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Členové komise si rozdělili podpořené projekty. V roli garantů budou hodnotit smysluplnost a 

prospěšnost projektů pro děti z MČ P1. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání určila garanty k projektům dotačního titulu pro 

rok 2021. 

 

Ad 5) 

Členové komise projednali žádost o finanční spoluúčast zaslanou oddělení kultury. Žadatelem 

je "Hravý architekt, z.s.". Dříve než bude materiál předložen k projednání Radě MČ, žádá 

oddělení kultury KOVV o vyjádření ke smysluplnosti uvedené akce z oblasti výchovy a 

vzdělávání, neboť žadatel se zaštiťuje přínosem pro školy a studenty z Prahy 1.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání považuje projekt v oblasti architektury za 

přínosný, ale školy zřizované MČ P1 nebyly zatím osloveny. 

 

Hlasování: 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6) 

Předsedkyně navrhla členům komise přesun červnového jednání komise a to na z 29. 6. na 8. 

6. 2021. Členové komise budou pozváni v původním termínu  29. 6. 2021 na vernisáž  výstavy 

základních škol MČ P1, v 7. patře  úřadu městské části.  

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 5. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 5. jednání KOVV byl přijat. 



Zápis z KOVV ze dne 11.5. 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 souhlasí s přesunem červnového jednání KOVV 

a vzala informaci na vědomí. 

 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 7)  

Termíny jednání Komise pro výchovu  a vzdělávání na II. pol. Členové se dohodli na 

následujících termínech v úterý a to vždy od 15:00 hod. 

 

 7. 9. 2021  od 15:00 hod. 

 5. 10. 2021 od 15:00 hod. 

 16. 11. 2021 od 15:00 hod. 

 7. 12. 2021 od 15:00 hod. 

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s termíny jednání na II. pol.  

 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 8)  

Paní místostarostka se ujala slova. V budově Truhlářská 8 už dokončují stavební práce. 

Informace o přípravě ankety pro veřejnost o náplni činnosti. Anketa bude online na webových 

stránkách MČ a bude umístěna i v každé škole, školce i v domovech pro seniory.  Smlouva 

mezi DDM Praha 4 a MČ P1 jde do Rady MČ P1 v některém z nadcházejících květnových  

termínů. Členka komise paní Nazarská se zeptala, zda je možná návštěva, něž bude DDM 

v provozu. Paní místostarostka odpověděla, že od začátku září do poloviny září budou probíhat 

dny otevřených dveří (DOD). Nedoporučuje navštěvovat stavbu, protože musí mít všichni 

ochranné pomůcky a povolení,  bude lepší využít DOD. Následně se členové komise domluvili, 

že Truhlářskou 8 navštíví společně 7. 9. 2021 v termínu první komise II. pol.  

 

Ad 9)  

Prezenční výuka na I. a na II. stupni začíná od 17.5.2021.  Žáci budou testováni PCR testy. 

Příspěvek MŠMT 200 Kč/žáka bude určen na tyto testy. Frekvence testování 1x za 14 dnů. 

Odběry bude zajišťovat konkrétní laboratoř. 

 

Ad 10) 

Člen komise pan Špaček měl podnět týkající se bytů pro pedagogy. Zda možnost služebních 

bytů je našimi řediteli vnímána jako motivační složka k práci pedagoga, jak jsou byty pro 

pedagogy vnímány. Paní vedoucí odpověděla, že ředitelé mají informaci, že ředitelé s možností 

získání bytu pracují, nicméně posouzení je vždy individuální. Ředitel musí zvážit přínos 

konkrétního pracovníka a žádost o byt zdůvodnit. Důvodem může být bydliště mimo Prahu 

nebo zhoršení rodinné situace – rozvod apod.  
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Konec v 16:10 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka garantů podpořených projektů 

 

Zápis sepsán dne: 12. 5. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

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


