
Zápis z KOVV ze dne 22. 3. 2022 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. 3 z Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1 

ze dne 22. 3. 2022 

prezenčně, Praha 1, 15:00 – 16:04 

 

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

Zvěřinová, Jitka Nazarská, PhDr. et Lic. Traian Urban 

 

Přizvaní hosté: Mgr. Eva Špačková, místostarostka 

                             

Omluven/a: Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí OŠ, Bronislava Sitár Baboráková,DiS., Mgr. 

Ondřej Koťátko, Mgr. Jan Novák, Mgr. Martin Špaček,   

 

Nepřítomen:  

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice KOVV  

 

Místo konání: Zasedací místnost - OŠ 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 2/22 

2. Schválení ověřovatele zápisu 3/2022 

3. Schválení programu jednání KOVV 3/2022 

4. Umisťování ukrajinských dětí do škol na P1 

5. Informace z dotační výběrové komise ,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 

2022‘‘ 

6. Soutěž „Fandíme Ester“ 

7. Různé 

Ad 1) 

Schválení zápisu z 2. jednání KOVV ze dne 15. 2. 2022 
 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Závěr: Zápis z 2. jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 22. 3. 2022 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 navrhli jako ověřovatele zápisu 3/2022 paní Bc. Ludmilu Marii Zvěřinovou 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 3. jednání KOVV v roce 2022. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4) 

 

Předsedkyně komise předala slovo paní místostarostce Mgr. Evě Špačkové. Paní místostarostka 

podala informaci o umisťování ukrajinských dětí a žáků. Odbor školství soustřeďuje žádosti o 

umístění a v případě, že je místo na škole, je žák zařazen do ročníku. Nejvíce žáků přijala škola ZŠ 

j. G. Jarkovského v Truhlářské ulici. Ostatní školy také přijaly dětské uprchlíky z Ukrajiny. Ve 

Středisku volného času Jednička je zřízená dětská volnočasová skupina ukrajinských dětí, která je 

otevřená od 9 hod. do 12. hod. Dále je zde nabídka pana ředitele ze ŠVP Janov, který má volný 

jeden měsíc. Na dobrovolné bázi bude možnost odjet i do ŠVP Janov. Dále také shromažďujeme 

nabídky ukrajinských učitelek, které by mohly pomoc při výuce žáků nebo dětí. Dále pro nás jedna 

nezisková organizace pomáhá překládat důležité texty a postupy pro Ukrajince. Konala se porada 

s řediteli základních škol, kde se rozebíral také zákon LEX Ukrajina a k tomu zaslané metodické 

pokyny. Zápisy do 1. tříd a do mateřských škol budou mít dva termíny. První kolo bude v dubnu pro 

základní školy a pro mateřské školy v květnu a další kolo bude až v červenci.  

 

 

Závěr: Informaci k umisťování ukrajinských dětí vzala Komise pro výchovu a vzdělávání na 

vědomí.

Závěr: Ověřovatel zápisu 3. jednání 2022 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 3. jednání KOVV byl přijat. 



Zápis z KOVV ze dne 22. 3. 2022 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 5)  

Tajemnice komise informovala, že dne 17. 3. 2022 se sešla výběrová komise pro dotační titul 

Podpora využití volného času dětí a mládeže. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 54 

žadatelů, dohromady 98 projektů.  Celková finanční částka k rozdělení v roce 2022 byla 1.500. 

000 Kč, max. částka na jeden projekt 50 tis.  Nad každým projektem proběhla diskuze, kdy se 

hodnotil zejména přínos pro děti a mládež žijící nebo studující na území Prahy 1 v souladu s cíli 

dotačního programu. Po schválení Zastupitelstva si členové Komise pro výchovu a vzdělávání 

rozdělí projekty a budou provádět hodnocení. 

 

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

 

Ad 6) 

Paní místostarostka informovala o soutěži, která souvisela se zimními olympijskými hrami, pod 

názvem Fandíme Ester. Jednalo se o výtvarnou, literární a fotografickou soutěž. Práce jsou 

vystavené dole ve výloze na hlavní budově úřadu městské části P1. Děti byly slavnostně 

oceněny ve SVČ Jednička věcnými dárky.  Z oceněných prací byla vytvořena prezentace, bude 

umístěna na web skolanasbavi.cz 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání bere informaci na vědomí. 

 

Ad 7)  

Předsedkyně otevřela bod různé. Paní místostarostka informovala o plánovaném Dni dětí 31. 5. 

2022 na Střeleckém ostrově a dále se bude konat akce Den vody. Člen komise pan Urban 

informoval  o týdnu mobility. Dále paní místostarostka informovala o tradičním koncertu 

smyčcového orchestru Nadačního fondu harmonie dne 6. 4. 2022 od 19: 00 hod. v Národním 

muzeu. Paní Vlková informovala, o konferenci MAPu, která je zaměřená na etapy vzdělávání 

dítěte a bude se konat dne 14. 6. 2022.  

 

Konec v: 16:04 

Přílohy:  

1. Prezenční listina 

 

Zápis sepsán dne:  

Zápis ověřen dne 

 

 

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

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

 


