MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro výchovu a vzdělávání
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3 z jednání Komise pro výchovu a
vzdělávání
(dále také komise, nebo KVV)
.
Datum jednání:

Čtvrtek 28.3.2019

Místo jednání:

Budova radnice, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

16:30

Konec jednání:

19:15

Jednání řídil/a:

Martina Chmelová

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martina Chmelová, předsedkyně
Michal Vronský, místopředseda – odchod
v 18.50
Rebeka Vadasová, členka
Lucie Vítkovská, členka – odchod v 19:00
Jitka Mudrychová, členka
Michaela Kučerová, členka
A. Kratochílová, členka
L. Říhová, členka
M. Arden, člen – příchod v 16:40

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

-

Hosté:

Viz prezenční listina – 41 osob

Počet stran:

4

Zapsa/la:

Jana Vargová

Předsedkyně komise zahájila jednání v 16:30 hodin.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu jednání komise
Problematika segregovaných škol pohledem doporučení veřejné ochránkyně práv
Základní informace z výstupů z kulatého stolu z 3/2018 k ZŠ Cimburkova
Informace k ustavení expertní skupiny
Aktuální informace z odboru školství
Různé

Průběh jednání
Na počátku jednání bylo přítomno 8 členů KVV.
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1. Jednání zahájila předsedkyně M. Chmelová a vyzvala členy KVV k vyjádření souhlasu
s přítomností hostů.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

zdržel se: 0

2. Program jednání
Předsedkyně M. Chmelová předložila návrh výše uvedeného programu jednání a navrhla zařazení
dalšího bodu (diskuse hostů (do bodu 3), po té bude jednání komise pokračovat.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

zdržel se: 0

Doplněný program jednání byl schválen.
V 16:40 se dostavil člen KVV M. Arden. Počet členů KVV se zvýšil na 9.
3. Schválení zápisu z minulého jednání KVV
Hlasování:

Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 3

Pí Vítkovská: kvůli nejasnosti zápisu, o kterém se hovořilo na minulém ZMČ, nebude hlasovat pro.
Zápis z minulého jednání KVV byl schválen.
4. Problematika segregovaných škol pohledem doporučení veřejné ochránkyně práv
M. Chmelová prezentovala důležitá data ze zprávy ombudsmanky o problematice segregovaných škol.
Prezentace je součástí zápisu.
5. Základní informace z výstupu z kulatého stolu z 3/2018 k ZŠ Cimburkova
Edita Janečková, bývalá vedoucí pracovní skupiny pro neformální a zájmové vzdělávání Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3, přítomné seznámila s průběhem a závěry tzv. kulatého
stolu, který se uskutečnil v roce a zabýval se situací v ZŠ Cimburkova.
6. Informace k ustavení expertní skupiny
a) R. Vadasová prezentovala současný stav ZŠ Cimburkova v číslech a grafech. Prezentace s daty a
zdroji uváděných informací je součástí zápisu.
b) Následovala diskuze s přítomnou veřejností k přednesené tématice. Diskusi moderoval Nikola
Křístek z České evaluační společnosti. O moderování požádala M. Chmelová. Cílem veřejného
jednání komise bylo upřesnit a srovnat úroveň informací a faktů k problematice společného
vzdělávání romských a neromských žáků, předat aktuální analytické informace k předmětné škole.
a otevřít cestu k navázání dialogu mezi školou, rodiči, radnicí a dalšími zapojenými subjekty.
V rámci diskuse dostali prostor nejprve členové komise, dále hosté - přítomní zastupitelé Prahy 3,
občané a někteří pracovníci ZŠ Cimburkova. Hosté vznášeli dotazy k předneseným materiálům a
také vyjádřili obavy o zachování školy.
Štěpán Štrébl, místostarosta pro školství, sdělil, že ZŠ Cimburkova se nebude rušit, expertní pracovní
skupina bude hledat a navrhovat reálná postupná opatření, která budou nejprve projednána v komisi,
dále v Radě MČ a po té realizována.
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c) V rámci diskuze R.Vadasová přítomné seznámila s návrhem složení expertní skupiny, která
bude působit jako poradní orgán KVV:
Navržené složení expertní skupiny:
Irena Meisnerová, ředitelka ZŠ Cimburkova
Martin Dobeš, odborník Agentury pro sociální začleňování, žije v Praze 3
Dana Pražáková, Česká školní inspekce
Edita Janečková, ředitelka Nové Trojky, předsedkyně Komise sociálně právní ochrany dětí
Klára Laurenčíková, speciální pedagožka a předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní
vzdělávání (ČOSIV)
Pavel Bily, třídní učitel přípravného ročníku ZŠ Cimburkova
Pavlína Radlová, vedoucí azylového domu, zástupkyně ředitele R-mostů
David Tišer, odborník na sociokulturní specifika romských dětí a vzdělávání učitelů v této věci
Martina Chmelová, předsedkyně KVV, koučka, terapeutka, metodička vzdělávacích programů
Lucie Vítkovská, členka KVV a její expředsedkyně, ředitelka Sociální a ošetřovatelské služby Praha
8
Michaela Kučerová, členka KVV, koordinátorka vzdělávacích služeb pražské pobočky Člověka v tísni.
Paní Říhová formulovala protinávrh, aby ze seznamu expertní skupiny byly vyškrtnuty členky KVV pí
Chmelová, pí Vítkovská a pí Kučerová s odůvodněním, že se jedná o expertní skupinu a není tedy
žádoucí, aby v ní byly političky a členky KVV.
Hlasování:

Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 6

Protinávrh nebyl přijat.
Následně předsedkyně komise uvedla, že pokud kterýkoliv člen KVV požádá o přítomnost na jednání
expertní skupiny, bude mu vyhověno.
USNESENÍ č. KVV/6/19
KVV doporučuje RMČ schválit předložené složení expertní skupiny, která se bude věnovat zvýšení
atraktivity ZŠ Cimburkova a zvýšení inkluzivity celého školského systému v Praze 3.
Hlasování:

Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 3

Návrh byl přijat.
V 18.50 odešel pan Michal Vronský, počet členů komise klesl na 8.
7. Aktuální informace z odboru školství
M. Chmelová informovala, že vzhledem k nedostatku času je domluvena s vedoucí OŠ o
písemném zpracování aktuálně řešených témat v oblasti školství. Dokument bude jako příloha
tohoto zápisu.
V 19:00 odešla pí Vítkovská, počet členů komise klesl na 7.
8. Různé
pí Vadasová se dotazovala na spolupráci školských zařízení s Pedagogicko-psychologickou
poradnou a zda byla nastavena a realizována nějaká opatření vedoucí ke zlepšení stavu spolupráce
se školskými zařízením v P3.
pí Vadasová: konstatovala, že aktuálně k datu konání komise pouze 6 MŠ v Praze 3 nabízí rodičům
na svých webových stránkách přihlášku k vytištění; J. Vargová: ředitelky MŠ byly několikrát požádány

3/4

o zajištění elektronické přihlášky k vytištění na webových stránkách. Některé sdělily, že dávají
přednost osobnímu převzetí a seznámení se s rodiči včetně prvotních informací. J. Vargová byla
požádána, aby ředitelky MŠ oslovila ještě jednou s žádosti, zda by mohly být přihlášky snadno
dohledatelné a ke stažení.
P. Arden: informoval o zájmu velvyslanectví Ukrajiny o volné kapacity ve školách, i o víkendech, pro
výuku českého jazyka. J. Vargová: přivítala tuto aktivitu a požádala o podrobnější informace, aby
mohla projednat s řediteli škol.
Pí Chmelová upozornila na termín dalšího jednání KVV: 2.5.2019.
Se zápisem souhlasí:

________________________
Martina Chmelová
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