MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Výbor pro výchovu a vzdělávání
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3/2016
z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva městské části Praha 3
Datum jednání:

14. 6. 2016

Místo jednání:

Radnice městské části Praha 3

Začátek jednání:

15.00 hodin

Konec jednání:

15,35 hodin

Jednání řídila:

Lucie Vítkovská, předsedkyně Výboru

Počet přítomných členů:

6

Přítomni dle prezenční listiny:

Lucie Vítkovská - předsedkyně
Alena Hronová - členka
Pavlína Malinová - členka
Lýdia Říhová – členka
Marta Vrabcová – členka
Martin Dlouhý - člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni

Pecicová Gabriela, Bohuslav Nigrin, Jana Vargová,
Josef Pospíšil

Hosté:

Jana Šimánková

Počet stran:

3

Zapsala:

Jana Šimánková

Předsedkyně Výboru zahájila jednání v 15.00 hodin. Zahájení bylo přítomno 6 členů.
Program jednání:
1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání VVV ze dne 28.4.2016
3. Změny v účelech dotačního programu Volný čas pro děti a mládež
4. Pro informaci:
a)
b)
c)
d)

VŘ na ředitele ZŠ a MŠ J. Seiferta
Projektový záměr soutěže O pohár starosty Hartiga
Vyhlášení vítězů soutěže O pohár starosty Hartiga za školní rok 2015-2016
Ocenění pracovníků škol – Diploma Comenianum

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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5. Různé
1. Program jednání a schválení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byl navržen Martin Dlouhý.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení zápisu z jednání VVV ze dne 28. 4. 2016

Paní Říhová požádala o doplnění zápisu č.2/ 2016 ze dne 28.4.2016 - bod č. 3 Systém
školských zařízení o větu. „Systém je proklamativní a nekonkrétní.“
Předsedkyně konstatovala, že zápis byl ověřen.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Změny v účelech dotačního programu Volný čas pro děti a mládež
Členové komise obdrželi písemný návrh nových účelů Dotačního programu pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže pro rok 2017.
Předsedkyně komise stručně představila návrh nových účelů a doplnila informaci, že pan Nigrín mailem
zaslal návrh na doplnění o účel č.4 - jednorázové akce pro děti a mládež a pro rodiny s dětmi se stejným
účelem použití finančních prostředků jako u účelu Prázdninová činnost.
USENSENÍ: členové výboru se usnesli, že Dotační program pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže pro rok 2017 bude obsahovat následující účely:
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

1. Pravidelná činnost: pronájmy, pojištění prostor, drobná údržba a opravy učeben,
drobný spotřební materiál, vstupy, ostatní osobní náklady, propagace

2. Prázdninová činnost – příměstské tábory: pronájmy v souvislosti s organizací
tábora, drobný spotřební materiál, vstupy, ostatní osobní náklady, propagace.

3. Péče o děti pod dva roky věku: drobný spotřební materiál, náklady na drobné
opravy, provoz internetu, úpravu zahrady.

4. Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi: pronájmy v souvislosti
s organizací akce, drobný spotřební materiál, vstupy, ostatní osobní náklady,
propagace.

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
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4. Pro informaci
Členové vzali na vědomí informace Odboru školství:
a) Informace k Místnímu akčnímu plánu pro oblast školství na území Prahy 3
Usnesení RMČ č. 298/ 2016 - Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci Oper.
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ Praha 3 (dále jen MAP).
V současné době je OŠ ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou a Ing.
Hausnerem, ředitelem ZŠ Lupáčova, zpracovávaná žádost o dotaci.
Předpokládaný termín zahájení prací na vlastním MAPu je říjen 2016.
Cílem mapu je vytvoření platformy, která přispěje ke zvýšení kvality předškolního a
základního vzdělávání a podpoří sdílení dobré praxe napříč vzdělávacími institucemi
Prahy 3 (formální, neformální vzdělávání bez ohledu na zřizovatele).
Ambicí MAP je stát se součástí otevřeného dokumentu – Strategický plán MČ Praha 3
k realizaci rozvojových aktivit 2015-2020.
b) VŘ na ředitele ZŠ a MŠ J. Seiferta
Výběrové řízení se konalo dne 14. 6. 2016, přihlásily se dvě uchazečky; komise
jednohlasně doporučila Mgr. Suchou.
c) Projektový záměr soutěže O pohár starosty Hartiga
Usnesení RMČ č. 299/ 2016 – nový záměr soutěže. Podrobné propozice budou
zpracovány ve spolupráci s řediteli ZŠ Praha 3.
d) Vyhlášení vítězů soutěže O pohár starosty Hartiga za školní rok 2015-2016
Vyhlášení se koná dne 15. 6. 2016 v Atriu od 10. 00 hodin. Členové výboru jsou zváni.
e) Ocenění pracovníků škol – Diploma Comenianum 2016
Navrženo bylo celkem 25 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Předávání
ocenění se uskuteční dne 21. 6. 2016 v Atriu od 16.00 hodin. Členové výboru jsou
zváni.
f)

Různé
Další jednání výboru se uskuteční dne dle plánu. Případná změna bude včas
nahlášena
Jednání výboru ukončila paní Vítkovská v 15,35 hodin.

Zápis ověřil: člen VVV Martin Dlouhý
Praha dne:

________________________
Lucie Vítkovská
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