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

ze dne 10. 5. 2022 

prezenčně, Praha 1, 15:00 – 17:14 

 

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

Zvěřinová, Mgr. Ondřej Koťátko, Mgr. Jan Novák, PhDr.  

 

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

                             

Omluven/a: Bronislava Sitár Baboráková, DiS 

 

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

 

 

Zapsala:  Bc. Barbora Filkornová, tajemnice KOVV  

 

Místo konání: Vodičkova 9, Odbor školství 

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu 4/22 

2. Schválení ověřovatele zápisu 5/2022 

3. Schválení programu jednání KOVV 5/2022 

4. Prodloužení pronájmu objektu v ul. Masná 

5. Odvolání člena komise 

6. Polytechnická konference MAP II. 

7. Aktuální situace dětí a žáků z Ukrajiny na P1 

8. Různé - Den dětí 

Ad 1) 

Schválení zápisu ze 4. jednání KOVV ze dne 12. 4. 2022 
 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Závěr: Zápis ze 4. jednání KOVV byl schválen. 



Zápis z KOVV ze dne 10. 5. 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 5/2022 pana Mgr. Jana Nováka  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
Ad 3) 

Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem programu 5. jednání KOVV v roce 2022. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ad 4) 

Předsedkyně uvedla bod, který se týká žádosti prodloužení nájmu 1. Slovanského gymnázia 

Masná čp. 13 (budova v majetku MČ P1, T ukončení stávajícího nájmu 30. 6. 2023) 

.Předsedkyně komise předala slovo přizvané ředitelce ZŠ nám. Curieových, Mgr. Tereze 

Martínkové. Pokud by nebyla Slovanskému gymnáziu prodloužena nájemní smlouva, prostory 

by byly zpět vráceny ZŠ nám. Curieových.  T. Martínková seznámila přítomné s podmínkami 

vzdělávání.  

 

V posledních letech došlo k  nárůstu počtu žáků z Prahy 1. V letošním roce při zápisech do I. 

ročníků, mohli být přijaty pouze děti ze spádové oblasti (nikoli z P1). Na školu podalo žádost 

156 dětí, z toho 64 spádových, dále 23 z P1, které nemohly být z kapacitních důvodů přijaty. 

Nebyli přijati ani sourozenci žáků z P1, kteří již školu navštěvují.  Pro školní rok 2022/23 bude 

přijato 62 spádových dětí, tedy 2 první třídy po 31 žácích. Průměrná naplněnost všech tříd této 

školy činí 28 žáků.  

 

Ředitelka dále uvedla argumenty pro potřebu dalších prostor:  

- Široké spektrum žáků, od nadaných, po žáky se SVP 

- vysoký počet žáků s OMJ - > žáci s OMJ ZŠ - 34 (z toho 5 bez znalosti nebo s minimální 

znalostí ČJ, 24 s nedostatečnou znalostí a 5 s potřebou doučování) 

- žáci s OMJ přípravná třída - 4 (všichni s žádnou nebo minimální znalostí ČJ) 

- žáci z bilingvního prostředí (s nedostatečnou znalostí ČJ a potřebou doučování) - 22 

- Jediná naše ZŠ, která nemá oddělený 1 a 2 stupeň  

- Nutnost dělení tříd na jazyky – různá úroveň žáků (efektivita výuky) 

- 12 oddělení školní družiny, z toho pouze 1 oddělení má vlastní třídu pro družinu, v 11 

ostatních jsou žáci celý den ve stejné třídě (chybí vybavení a prostor na hry). 

- Situace byla projednána s pedagogickým sborem (probíhá příprava na změnu)  

- Nutnost oddělené výdejny – jídelny, doposud v jednu chvíli v jídelně i  350 žáků  

Závěr: Ověřovatel zápisu 5. jednání 2022 KOVV byl schválen. 

Závěr: Návrh Programu 5. jednání KOVV byl přijat. 
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Dále je zde nově od konce února 2022 situace s ukrajinskými uprchlíky. Podle statistky MV 

k 5.5.2022  je  na MČ P1 559 uprchlíků (dívek a chlapců) od 6 do 15 let, kteří mají nárok   

na přijetí do námi zřizovaných základních škol.  

 

Předsedkyně  KOVV uvedla, že gymnázium je soukromí subjekt, kterému končí smlouva a 

městská část má zákonnou povinnost pro své žáky z Prahy 1 zajistit dostatečné prostory ke 

vzdělávání. Členové komise se shodli na konkrétních stanoviscích k projednanému bodu. 

(1,2,3,4,5) 

 

1) V souladu s §178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon) je obec (městská část) povinna zajistit podmínky 

pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umís-

těných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V 

rámci spádové oblasti Základní školy Nám. Curieových je pozorován trvale se zvyšující počet 

dětí, které mají nárok na umístění do této základní školy. Ta není schopna již teď uspokojit 

ani povinnou poptávku a proto je nutné ji zajistit původní prostory, kterými již historicky dis-

ponovala. Tato situace navíc bude dle sledovaného trendu každým rokem horší.  

 

2) Městská část má plnou podporu Magistrátu hlavního města Prahy, který pokládá uspoko-

jení občanů a umístění dětí do spádových základních škol za prioritní. 

 

3) Omezené prostory, kterými aktuálně ZŠ nám. Curieových disponuje, vedou při nejmenším 

k psychické nehygieně. Děti jsou od rána v rámci výuky až do večera v rámci školní družiny 

ve stejné výukové třídě. Tyto třídy nejsou absolutně uzpůsobeny jako prostory školní družiny 

a dětem to působí zásadní diskomfort.  

 

4) Také s ohledem na dění na Ukrajině je nutné počítat s umístěním ukrajinských dětí ve ško-

lách Městské části Praha 1 a i. z tohoto důvodu jsou prostory velmi potřebné.  

 

5) ZŠ Nám Curieových deklarovala, že jsou připraveni ihned reagovat na uvolnění prostor a 

ve velmi rychlé době zajistit jejich funkčnost jak prostorovou, tak personální tak, aby ulevili 

žákům ZŠ a zlepšili jejich školní prostředí.  

 

 

Závěr:  

Komise pro výchovu a vzdělávání nedoporučuje prodloužení smlouvy 1. Slovanskému 

gymnáziu vzhledem k jasným a relevantním faktům.  

Komise pro výchovu a vzdělávání navrhuje ve lhůtě 6 měsíců před vypršením nájmu zaslat 

výzvu (ve spolupráci s právním odd.) k ukončení smlouvy a vyklizení budovy 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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Ad 5) 

Předsedkyně plánovala seznámit členy komise s písemným  návrhem na odvolání člena komise 

Mgr. Martina Špačka, ale člen komise doručil před jednáním komise své písemné odstoupení 

z pozice člena Komise pro výchovu a vzdělávání. Tedy tento bod nebyl projednán, protože 

přišel rezignační dopis. 

 

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

 

Ad 6) 

Předsedkyně komise předala slovo vedoucí OŠ a člence komise Mgr. Libuši Vlkové, které 

seznámily členy komise s konferencí na téma „polytechnika v souvislostech“. Jedná se o 

přehlídku činností a aktivit od předškolního přes základní, střední vzdělávání až 

k zaměstnavatelům. CS jsou učitelé, výchovní poradci, rodiče, členové školských rad, odborná 

veřejnost.  Jsou, samozřejmě, zváni členové KOVV, konání dne 14. 6. 2022 od 13:30 hod. 

v SVČ Jednička, Truhlářská 8.  

 

Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání vzala informaci a pozvání na konferenci o 

polytechnice na vědomí. 

Ad 7) 

Viz. bod 4 odst. 3 

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

 

Ad 8) 

Předsedkyně se s členy komise dohodla na novém termínu jednání komise právě vzhledem 

k datu konání polytechnické konference a to na úterý 21. 6. od 15:00 hod. 

 

Slovo dostala paní místostarostka, aby informovala o Dni dětí v termínu 31.5.2022. Místo 

konání Kampa, bude věnován sportu a významu pohybových aktivit  pro děti.  K vidění budou 

např. fotbal, trampolíny ragby a další sportovní stanoviště. Dále informovala  v Lannově parku 

Voda je život – 16. 6. 2022 park Lannova.  

  

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

 

Konec v 17:14.  

 

Přílohy:  

1. Prezenční listina 

 



Zápis z KOVV ze dne 10. 5. 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 sepsán dne: 12. 5. 2022 

Zápis ověřen dne: 13. 5. 2022 

 

 

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

    Mgr. Jan Novák, ověřovatel                             PaedDr. Věra Dvořáková, předsedkyně komise 


