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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 15 

 

Datum jednání: 14. 09. 2022 

Místo jednání:   on-line 

Začátek jednání:  16:35 h 

Konec jednání:  18:50 h 

Jednání řídil:  Michal Vronský 

Počet přítomných členů:  6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Michal Vronský, předseda (MV) 

Michaela Kučerová, členka (MK)  

Barbora Dvořáková, členka (BD)  

Jitka Mudrychová, členka (JM) 

Martina Chmelová, místopředsedkyně (MCH) 18:35 

Rebeka Vadasová, členka (RV) 

 

     

 

Omluveni:  Lýdia Říhová (LŘ) 

Ondřej Ševčík, člen (OŠV) 

Lucie Bogdanová, členka (LB)  

 

 

Přítomní hosté: Iveta Němečková (IN), vedoucí odboru školství Praha 3 

 

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

umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 3 

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Martina Chmelová 
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16:35 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu, ověřovatele a zapisovatele 
2. MAP III na Praze 3  
3. Ukrajinské děti ve školách na Praze 3, adaptační skupiny  
4. Studie MŠ Jeseniova 98  
5. Různé  
  

Schválení ověřovatele a zapisovatele 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Martina Chmelová 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

MAP III na Praze 3  

 

Iveta Němečková, vedoucí odboru školství představila projekt MAP na Praze 3 pokračuje (MAP 3). 

Byl oficiálně zahájen 1.8.2022 potrvá do 30.11.2023. 14.9. byl ustanoven řídící výbor. Členové výboru a 

veřejnost budou průběžně informování o aktivitách MAP3 na webu skolyprahy3.cz, který bude v rámci 

projektu zaktualizován. 

Ukrajinské děti ve školách na Praze 3, adaptační skupiny  

Iveta Němečková, vedoucí odboru školství, informovala o postupu integrace dětí uprchlíků z Ukrajiny. 

Vše probíhá podle Lex Ukrajina II., děti jsou postupně umisťovány do škol, které momentálně mají zcela 

zaplněnou kapacitu. Přibližně 150 dětí má rozhodnutí o nepřijetí. Děti chodí do adaptačních skupin, míst 

v adaptačních skupinách je dostatek. Záložním řešením jsou ukrajinské třídy, není totiž žádoucí, že aby se 

děti začleňovaly do tříd, kde již je větší podíl dětí cizinců. 
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Studie MŠ Jeseniova 98  

(IN) Členové výboru se seznámili s architektonickou studií na MŠ Jeseniova 98. Připomínky budou předány 

v rámci komentáře OŠ k projektu. Členové výboru požadují sjednání schůzky s architekty, případně návštěvu 

referenční školy. 

Různé 

- Podpora škol v oblasti energetiky, pomoc s rostoucími náklady na energie. ZMČ schválilo pomoc 

příspěvkovým organizacím na 11 mil. na tento školní rok, podmínky pro příští rok budou ještě 

specifikovány, počítá se s centrálním nákupem, postupovat by se mělo analogicky ke státu. 

- Doplňující otázky do neveřejné přílohy VZ – členové výboru se shodli, že nemají doplňující otázky 

- Dotace MHMP rodinám s dětmi – byla schválena dotace na MHMP Balíček okamžité pomoci 

Pražanům. Na základě čestného prohlášení mohou rodiny, které jsou ve finanční tísni v důsledku 

inflace, žádat o úlevu od poplatků za stravné, družinu a školní kroužky a budou moci žádat o 

příspěvek na školní akce např. škola v přírodě, výlety, vstupy etc. Žádosti bude schvalovat škola.  

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi 

- ZŠ Cimburkova byla vybrána do projektu NPI, který má za cíl podpořit školy, které byly 

identifikovány jako problematické. V rámci projektu si bude moct škola vybrat podporu, která povede 

ke zvýšení školní úspěšnosti žáků. 

- Doprava plavání – některé školy žádaly MČ o podporu s dopravou, po té co jim byly sníženy ONIV, 

ze kterých dopravu hradily. Není vhodné, aby povinnost platit dopravu byla přenášena na rodiče. 

- PPP Praha 3 – bude pod Prahou 10, pod vedením pana Klímy 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Martina Chmelová  

Schválil Michal Vronský  

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

