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

Zápis č. 2/2016
z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva městské části Praha 3
Datum jednání:

28. 4. 2016

Místo jednání:

Radnice městské části Praha 3

Začátek jednání:

16.00 hodin

Konec jednání:

17:45

Jednání řídila:

Lucie Vítkovská, předsedkyně Výboru

Počet přítomných členů:

8

Přítomni dle prezenční listiny:

Lucie Vítkovská - předsedkyně
Alena Hronová - členka
Pavlína Malinová - členka
Bohuslav Nigrin - člen
Josef Pospíšil – člen
Lýdia Říhová – členka
Marta Vrabcová – členka
Gabriela Pecicová - členka

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

Dlouhý Martin

Hosté:

-

Počet stran:

3

Zapsala:

Jana Vargová

Předsedkyně Výboru zahájila jednání v 16.00 hodin. Zahájení bylo přítomno 7 členů.
Program jednání:
1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání VVV ze dne 27.1.2016
3. Systém školských zařízení
4. Vnitroblok u ZŠ Lupáčova
5. Plán kontrol vybraných dotovaných akcí
6. Připomínky a doporučení k systému poskytovaných dotací
7. Pro informaci:

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
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a) Analýza stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ
Praha 3
b) Zápisy do ZŠ a MŠ
c) Letní provoz v MŠ
d) Jmenování ředitelky MŠ Na Vrcholu
e) Vydání katalogu neziskových organizací
8. Různé
1. Program jednání a schválení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byla navržena Marta Vrabcová.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení zápisu z jednání VVV ze dne 27. 1. 2016
Předsedkyně konstatovala, že zápis by ověřen.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

3. Systém školských zařízení
Členové se vyjádřili k předloženému textu a vznesli drobné připomínky k případné úpravě.
P. Nigrin doporučil doplnit plán bytové výstavby s předpokládanými budovami pro školská zařízení.
Pí Říhová navrhla zvážit, zda nevytipovat budovy MŠ v různých lokalitách, kde by bylo možné přijímat
vyšší počet dětí pod tři roky věku.
P. Pospíšil kromě několika drobných připomínek doporučil: do finální verze uvést obsah a vysvětlení
zkratek, doplnit údaje za letošní školní rok, prevenci šikany, podporu školního stravování pro děti ze
sociálně slabých rodin, rezidenční výstavbu. Připomínky byly doručeny 3.5.2016 v el. podobě a bylo
s nimi pracováno.
USENSENÍ:
Výbor bere na vědomí předložený dokument jako pracovní materiál, nemá zásadní připomínky s tím, že
budou vzaty v úvahu připomínky členů.
Počet členů Výboru se zvýšil na 8.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

4. Vnitroblok u ZŠ Lupáčova
Členové byli seznámeni se situací v blízkosti budovy ZŠ Lupáčova.
USNESENÍ:
Výbor doporučuje odboru majetku postupovat k získání pozemku sousedícího se ZŠ Lupáčova a
jednat o možnosti odkupu, případně o formu dlouhodobém pronájmu.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0
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5. Plán kontrol vybraných dotovaných akcí
Členové se dohodli na harmonogramu kontrol vybraných akcí organizovaných neziskovými
organizacemi, které na akce obdržely finanční dotaci.
6. Připomínky a doporučení k systému poskytování dotací
Protože členové do dnešního dne nepředali připomínky, dohodli se, že v písemné podobě předají
poznámky k systému poskytování dotací do pondělí 2. 5. 2016.

7. Pro informaci
Členové vzali na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)

Analýzu stavu informačních technologií v PO zřizovaných MČ Praha 3
Zápisy do ZŠ a MŠ
Letní provoz v MŠ
Jmenování Mgr. Jany Vaníčkové ředitelkou MŠ Na Vrcholu s účinností od 16. 5. 2016
Vydání katalogu neziskových organizací Volný čas na Trojce a přehledu hřišť

8. Různé
-

Pí Vargová informovala o rezignaci ředitelky ZŠ a MŠ J. Seiferta a vypsání výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky s nástupem 1. 8. 2016.
Pí Říhová navrhla, aby Praha 3 zpracovala plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zápis ověřila: členka VVV Marta Varbcová
Praha dne:

4.5.2016

________________________
Lucie Vítkovská
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