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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 9 

 

Datum jednání: 10. 11. 2021 

Místo jednání: proběhla kombinovaně- prezenčně MČ Praha 3,  

Lipanská 7, 301 a online 

Začátek jednání:  16.45 h 

Konec jednání:  21:00 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Michal Vronský, předseda 

 Martina Chmelová, místopředsedkyně 

 Michaela Kučerová, členka  

 Rebeka Vadasová, členka 

 Ondřej Ševčík, člen  

 Barbora Dvořáková, členka 

 Lýdia Říhová, členka (odchod 20:30) 

Lucie Bogdanová, členka 

Jitka Mudrychová, členka  

 

Omluveni: ---  

  

Přítomní hosté: --- 

 

Prezenční listiny z jednání jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění 

umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 4 

Zapisovatelka: Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu: Martina Chmelová 
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.45 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili program 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Hodnocení žádostí o dotace na rok 2022 

4. Různé  

 

a dále ověřovatele zápisu a zapisovatelku. Zapisovatelkou byla odsouhlasena tajemnice Dagmar 

Ouřadová, ověřením zápisu byla pověřena Martina Chmelová 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Hodnocení žádostí o dotace na rok 2022 

Projednávání žádostí zahájila místopředsedkyně výboru Martina Chmelová, dále řídil předseda pan 

Vronský, členové komise se postupně vyjadřovali ke každé žádosti.  

Předseda výboru informoval o celkové alokované částce pro oblast výchovy a vzdělávání pro rok 2022, 

která činí 2169,7 tis. Kč. 

Hodnocení žádostí o dotace na rok 2022 

Rekapitulace: 

 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 48 

Z toho:   

- pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 
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- dosažený stanovený počet 46 

- dosaženo méně než 2/3 bodů 2 

Počty žádostí podle účelů:    

Pravidelná činnost  21 

Prázdninová činnost  18 

Jednorázové akce 9 

Finance   

- předpokládaná alokovaná částka 2 169 700 Kč 

- požadovaná částka žadatelů 4 614 207 Kč 

 

Členové výboru projednali všech 48 žádostí. U některých žádostí bylo hlasováno jednotlivě o počtu 

bodů, v navržených případech bylo hlasováno zvlášť o jejich ponížení. 

Usnesení č. 1 

Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání vyhodnotili u žádosti organizace Elio z..s., u projektu 

„Práce se třídou se zaměřením na prevenci rizikového chování“, že v kritériu 1 – Kvalita zpracování 

projektu, není tento projekt v souladu s cíli dotačního programu. Dotační program pro Výchovu a 

vzdělávání není zaměřen na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu 

ponižujeme hodnocení tohoto kritéria na 1 bod. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Usnesení č. 2 

Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání shledali u žádosti dotačního programu organizace Šikovné 

děti z.s. -projekt Pravidelné kurzy v kritériu 1 – Kvalita zpracování projektu nesoulad informací v 

projektové žádosti. Z tohoto důvodu ponižujeme hodnocení tohoto kritéria na 2 body. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se –schváleno 

 

Usnesení č.3: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje Dotačnímu výboru schválit dotace pro rok 2022 tak, jak 

byly jednotlivé žádosti projednány členy výboru pro výchovu a vzdělávání. Konkrétní hodnocení 

žádostí včetně návrhu na výši dotace a slovního hodnocení jsou uvedeny v neveřejné příloze. 
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Usnesení č.4: 

Výbor pro VV navrhuje Dotačnímu výboru zpracovat nové dotační pravidlo pro podávání žádostí, tj. 

omezit možnost podávat v rámci jednoho podprogramu více než jednu žádost. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se –schváleno 

 

Další termíny Výboru pro výchovu a vzdělávání 

19.1. 2022 

16.2.2022 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřila Martina Chmelová  

Schválil Michal Vronský  
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