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Zápis č. 9 z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 16. 11. 2021 

prezenčně, Praha 1, 15:00 – 16:12 

 

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

Baboráková, DiS., Mgr. Jan Novák, Mgr. Ondřej Koťátko 

 

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

                            Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ. M. Curie 

Omluven/a: Mgr. Libuše Vlková, Jitka Nazarská,  

Nepřítomen: Mgr. Martin Špaček, PhDr. et Lic. Traian Urban 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice KOVV  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 8/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 9/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 9/21 

4. Návrh na místopředsedu Komise pro výchovu a vzdělávání 

5. Prostory školy v Masné (přeloženo z 5. 10.) 

6. Žádost o prodloužení pronájmu bytu 

7. Informace k návrhu rozpočtu v oblasti investic (školství 2022)  

8. Vyhlášení dotačního programu: Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022.  

9. Ukázka hodnocení garantů v systému Grantys 

10. Rekonstrukce ve Vojtěšské (přeloženo z 5. 10.) 

11. Různé  

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 8. jednání KOVV ze dne 5. 10. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

Závěr: Zápis z 8. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Členové komise navrhli jako ověřovatele zápisu 9/2021 paní B. Sitár Baborákovou, DiS. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 9. jednání KOVV v roce 2021. 

Předsedkyně navrhla předložit nový bod č. 4,  a to Návrh na místopředsedu Komise pro  

výchovu a vzdělávání. Vzhledem k dřívějšímu odchodu členky komise se navrhuje přesunout 

bod č. 9 – Žádost o prodloužení pronájmu bytu jako následující bod č. 5.  Dojde tedy 

k číselnému posunutí následujících bodů.  

 

Předsedkyně komise nechala hlasovat o novém bodu č. 4.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedkyně komise nechala hlasovat o posunutí bodu číslo 9. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedkyně komise nechala hlasovat o schválení programu 8. jednání KOVV. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Předsedkyně seznámila komisi s návrhem na pozici místopředsedkyně Komise pro výchovu a 

vzdělávání a navrhla členku Bc. Ludmilu Marii Zvěřinovou. 

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s návrhem na jmenování Bc. L. M. 

Zvěřinové na pozici místopředsedkyně Komise pro výchovu  a vzdělávání.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Závěr: Ověřovatel zápisu 9. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 9. jednání KOVV byl přijat. 
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Ad 5) 

V 90. letech ZŠ nám. Curieových z důvodu nedostatku žáků opouští prostory na adrese Masná 

700/13, Praha 1, kde se nacházel I. st., zůstává pouze budova na nám. Curieových.  Budova na 

adrese Masná 700/13, Praha1 byla v roce 2013 pronajata soukromé škole: 1. Slovanské 

gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Tato škola byla zřízena, aby 

poskytovala vzdělávání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v roce 2015 tvořili 

94% žáků školy.   

V průběhu let, stoupl zájem o vzdělávání na této škole do té míry, že nelze umístit všechny 

zájemce z Prahy 1. Dříve byla kapacita obou budov 720 žáků, nyní má budova na nám. 

Curieových kapacitu 650 žáků.  Dochází k přeplnění tříd. Půdní vestavbou v roce 2017 se 

nezvýšil počet kmenových tříd (limitující předpisy hygieny).  Záměrem zřizovatele je umístit 

v budově Masná 700/13 opět třídy I. stupně.  

 

Znovuzískáním prostor by škola vyřešila: 

 

I. Dostatek učeben pro výuku a volnočasové aktivity 

II. Zvýšení bezpečí pro žáky, zlepšení klimatu, komfort pro žáky, pedagogy, rodiče 

III. Zlepšení úrovně stravování 

-MČ Praha 1 (obec) je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s 

místem trvalého pobytu na jejím území viz par. 178 školského zákona.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě schválení výpovědi smlouvy 

Slovanskému gymnáziu pro využití ZŠ  nám. Curieových. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 6) 

Opakované prodloužení nájemní smlouvy pí učitelky XX ze ZŠ. J. Gutha Jarkovského na 

dalších 5 let. 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání schvaluje prodloužení pronájmu bytů pí. Učitelce XX. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad7)  

Vedoucí odboru školství informovala o podkladech k druhému návrhu rozpočtu na rok 2022, 

který obsahuje investice pro školství. Návrh, vzešel z požadavků ředitelů škol a z výběru paní 
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místostarostky a investičního oddělení. Tento návrh je připraven ke schválení Radou MČ P1 a 

Zastupitelstvem MČ P1.  

 

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

 

Ad 8) 

Tajemnice komise seznámila členy s Vyhlášením dotačního programu ,,Podpora a využití vol-

ného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022“. Proběhla legislativní úprava 

zásad dotačního titulu, ale věcným změnám znění zásad nedošlo (nebyly zaznamenány žádné 

podněty). Podávání žádostí proběhne přes systém Grantys. Podávání žádostí bude probíhat od 

1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.  

 

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

 

Ad 9)  

Tajemnice komise provedla názornou ukázku postupu hodnocení v systému Grantys.  

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

 

Ad 10)  

Paní místostarostka informovala o rekonstrukci ve Vojtěšské. Nejtěžší byla komunikace 

s památkáři, která se týkala oken. Okna budou provedena jako věrné repliky a pod dvojím 

sklem. Dále se museli upřesnit poměry krytin na střeše a komínu. Toto jsou důvody pro zdržení 

výstavby. Nyní vše půjde podle plánu. 

 

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

 

Ad 11)  

Předsedkyně otevřela bod č. 11 – Různé. Nikdo z členů neměl žádný bod k projednání. 

Konec: v 16:12 hod. 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

 

Zápis sepsán dne: 18. 11. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

 

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

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


