
Zápis z KOVV ze dne8 . 6. 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 č. 6 z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 8.6. 2021 

on-line - prezenčně, Praha 1, 15:00 – 16:09 

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Mgr. Libuše Vlková, Bc. Ludmila Marie 

Zvěřinová, Giancarlo Lamberti, Bronislava Sitár Baboráková, DiS., PhDr. et Lic. Traian Urban, 

Ph.D, Martina Mamula, DiS. 

 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka,  

 

Omluven/a:  
 

Nepřítomen/na : Mgr. Martin Špaček, Jitka Nazarská 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice komise  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 5/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 6/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 6/21 

4. Seznámení s novým jednacím řádem 

5. Nová bytová koncepce 

6. Pozvánka výstava 29. 6.  

7. Stanovisko k situaci v ZŠ nám. Curieových 

8. Různé (Příměstské tábory, Den dětí)  

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 5. jednání KOVV ze dne 11. 5. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Závěr: Zápis z 5.  jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 8.6.  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 5/2021 

členku paní Bronislavu Sitár Baborákovou.  

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 6. jednání KOVV v roce 2021.  

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Předsedkyně komise seznámila členy se změnou v jednacím řádu komisí, který se týkal 

možnosti účasti on-line. 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání byla seznámena se změnou jednacího řádu 

komisí MČ P1. 

 

Ad 5) 

Slova se ujala paní místostarostka, které seznámila členy komise s bytovou politikou. Rada MČ 

přijala novou bytovou koncepci. Bytová koncepce, je nyní sestavená tak, že bude jeden balíček 

bytů, který bude spravovat MUDr. Votoček a OTMS. Byty nebudou rozděleny podle profesí.  

Je v zájmu městské části, aby se nájemní smlouvy prodlužovaly po dobu pracovního poměru. 

V případě neplacení pronájmu, je to bráno jako hrubé porušení smlouvy  a tedy je  možné 

smlouvu vypovědět.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání bere na vědomí bytovou koncepci schválenou 

Radou MČ P1 ze dne 16. 3. a Zastupitelstvem MČ P1 ze dne 18. 5. 

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6) 

Členové komise jsou zváni  na výstavu pod názvem Model světa dne 29. 6.  Vernisáž výstavy 

se bude konat v prostorách radnice MČ Praha 1, Vodičkova 18, 7. patro ve 14:00 hod. 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 6. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 6. jednání KOVV byl přijat. 



Zápis z KOVV ze dne 8.6.  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)  

Předsedkyně seznámila členy se situací na škole ZŠ nám. Curieových vzhledem k probíhající 

rekonstrukci hotelu InterContinental a likvidace azbestu. K problematice byla pozvána 

specialistka na azbest ing. Zoja Guschlová. Podle jejího šetření škola splňuje všechny parametry 

stanovené hygienickou stanicí ohledně limitů chemických, fyzikálních a biologických.  

Nepotvrdila se tak zpráva o nebezpečí, které mělo ohrožovat zdraví dětí. 

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání vzala na vědomí informaci, že se nepotvrdilo, 

nebezpečí na ZŠ nám. Curieových. 

 

Ad 8)  

Paní místostarostka informovala o příměstských táborech. Ředitelé škol naplánovali příměstské 

tábory. Jedná se o ZŠ nám. Curieových, ZŠ J. Gutha Jarkovského a ZŠ Brána jazyků. 

 

Dále informovala o Dni dětí, který probíhal pro žáky ZŠ v parku Lannova dne 1. 6. Spolek 

Šikovné děti, měl připravená polytechnická stanoviště, kde si žáci mohli vyzkoušet různé 

řemeslné výrobky. 

Den dětí také probíhal i v MŠ ve spolupráci s Dětskou operou. 

Paní místostarostka informovala o odsouhlasení ŠVP Janov jako příspěvkové organizace. 

 

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

 

Konec v 16:09 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

2. Pozvánka výstava Model světa  

 

Zápis sepsán dne: 10. 6. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

Bronislava Sitár Baboráková, ověřovatel            PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


