
Zápis z KOVV ze dne 5. 10 . 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. 8 z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 5. 10. 2021 

prezenčně, Praha 1, 15:00 – 16:04 

 

Přítomni: PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně, Giancarlo Lamberti ,Mgr. Libuše Vlková, Bc. 

Ludmila Marie Zvěřinová, Bronislava Sitár Baboráková, DiS., PhDr. et Lic. Traian Urban, Ph.D., 

Jitka Nazarská 

 

Přizvaní hosté:  Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí OŠ, Mgr. Jan Novák (nový člen KOVV) 

Omluven/a: Mgr. Eva Špačková, místostarostka 

Nepřítomen: Mgr. Martin Špaček 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice KOVV  

 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 7/21 

2. Schválení ověřovatele zápisu 8/21 

3. Schválení programu jednání KOVV 8/21 

4. Představení nového člena komise Mgr. Jana Nováka. 

5. Informace o grantech- vyúčtování 

6. Rekonstrukce ve Vojtěšské  přeloženo na příští jednání 

7. Návrh rozpočtu v oblasti školství 2022 

8. Prodloužení pronájmu bytu 

9. Požadavek soukromé školy o prostory v Praze 1 

10. Informace- Školská rada 

11. Prostory školy v Masné přeloženo na příští jednání 

12. Různé  

 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 7. jednání KOVV ze dne 7. 9. 2021 
 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Závěr: Zápis z 7. jednání KOVV byl schválen. 
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Ad 2) 

Členové komise navrhli jako ověřovatele zápisu 8/2021 paní Bc. Ludmilu Marii 

Zvěřinovou. 

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 8. jednání KOVV v roce 2021. 

Vzhledem k nepřítomnosti místostarostky Mgr. Evy Špačkové je navrženo přesunutí 

informativních bodů č. 6 a  č. 11 na příští komisi. Předsedkyně zařadila do programu nový bod, 

a to představení budoucího člena komise Mgr. Jana Nováka. Členka komise Jitka Nazarská 

požádala, aby materiál týkající se bodu č. 11 byl zaslán předem k nastudování před následující 

komisí.  

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedkyně komise nechala hlasovat o novém bodu č. 4.  

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

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

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4)  

Předsedkyně seznámila komisi s nově navrženým členem Komise pro výchovu a vzdělávání 

Mgr. Janem Novákem (ODS) za odstoupenou členku Martinu Mamulu. Zároveň je Mgr. Novák 

kandidát do školské rady ZŠ Brána jazyků.  

 

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

 

Ad 5) 

Tajemnice komise informovala členy s novinkou ve vyúčtování dotačních titulů za rok 

2021.  Jedná se o změnu metodiky účtování, žadatelé budou informováni odborem školství.  

V roce 2022 bude tato změna již zapracována v dotačních smlouvách.  

Závěr: Ověřovatel zápisu 8. jednání 2021 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 8. jednání KOVV byl přijat. 
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Ad 7) 

Vedoucí OŠ byl předložen první návrh rozpočtu pro oblast školství.  Součástí návrhu nejsou 

investice. Investice budou až v druhém návrhu rozpočtu. Jde o běžné výdaje OŠ a provozní 

příspěvky škol a školských zařízení.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání projednala návrh rozpočtu v oblasti školství 

pro rok 2022.  

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 

 

Ad 8)  

Vedoucí odboru školství upozorňuje na potřebu změny v pravidlech pro přidělování bytů pro 

preferované profese (školství) viz zápis KOVV č. 7 ze dne 7. 9. 2021.  Změnou se uvádí do 

souladu pravidla KOVV se  schválenou „Koncepcí nakládání s bytovým fondem“, usnesení 

ZMČ č. UZ21_0259 ze dne 18.5.2021. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na 5 let, a to i 

s novými nájemci (dříve na dobu kratší).  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání k bodu č. 8 zápisu č. 7. ze dne 7. 9. 2021 - 

upravuje pravidla pro přidělování bytů v souladu se schválenou bytovou koncepcí v MČP 

1. 

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

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: 7 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 9)  

Soukromá škola Leonardo Da Vinci Academy žádá o vyjádření obce pro zápis do školského 

rejstříku.  

 

Závěr:  Komise pro výchovu a vzdělávání nemá výhrady ke zřízení soukromé školy 

Leonardo Da Vinci Academy . 

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

PRO: 7 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 10)  

Vedoucí OŠ připomněla schválení členů do školské rady ZŠ nám. Curieových a ZŠ 

Malostranská na minulé komisi. Nově je navržen Jan Novák jako člen školské rady do ZŠ Brána 

jazyků. Členka komise Jitka Nazarská navrhla, aby byl vytvořený přehled o končících 

funkčních obdobích zástupců zřizovatele ve školských radách. Přehled bude vytvořen a 

předložen na příští KOVV.  

T: 16.11.2021 

Z: OŠ 

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Novákova 

jako člena školské rady v ZŠ Brána jazyků.  

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 

 

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

 

Ad 12)  

Předsedkyně komise reagovala na jednání Zastupitelstva MČ P1 ze dne 14.9.21. Ohrazuje se 

proti nařčení z neudělení slova zastupiteli Nazarskému na jednání KOVV dne 12.1.21, které 

probíhalo on line. Neudělení slova bylo z důvodu technického a při možnosti následného 

opětovného přihlášení se p. Nazarský již nepřihlásil.  Členka komise paní Nazarská reagovala, 

že nevěděla o znovu připojení, a že nebylo panu Nazarskému umožněno se vyjádřit k tématu. 

 

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

Konec: v 16:04 hod. 

 

Přílohy:  

 

1. Prezenční listina 

 

Zápis sepsán dne: 6. 10. 2021 

Zápis ověřen dne:  

 

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

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


