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Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č.1  

 

Datum jednání: 14.12. 2022 

Místo jednání:   On-line 

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  17:30 h 

Jednání řídil:  Rebeka Vadasová 

Počet přítomných členů:  6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Rebeka Vadasová, předsedkyně (RV) 

Jitka Mudrychová, místopředsedkyně (JM) 

 Barbora Dvořáková, členka (BD) 

      Josef Sláma, členka (JS) 

       Zdeňka Štěpánová, (ZŠ) 

Julie Kochová (JK)  

 

Omluveni:  Karel Gargulák, členka  

Michal Vronský, člen 

Petra Jonášová, členka 

 

Přítomní hosté: Filip Málek, místostarosta 

                           Iveta Němečková, vedoucí OŠ (IN) 

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

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 3  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Zdeňka Štěpánová  

 

 

Body jednání: 
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1. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně Rebeka Vadasová v 16:30 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Členové výboru schválili program, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

 

3. Představení členů komise 

 

4. Aktuality ze školství na Praze 3 

 

5. Představení dotačních pravidel a dotačního programu  

 

6. Různé  

 

 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelem zápisu Ondřej Ševčík 

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

3. Představení členů komise 

Jednotliví členové komise a zástupci OŠ se vzájemně představili 

4. Aktuality ze školství P3 

Vedoucí odboru školství Iveta Němečková zevrubně seznámila členy komise s přehledem škol 

nabídek škol na Praze 3. Představila projekt MAP Praha 3 (místní akční plán rozvoje vzdělávání), 

který se od srpna 2022 realizuje na MČ. Jeho cílem je za přispění ZŠ a MŠ, organizací neformálního 

vzdělávání a dalších aktérů ve zdělávání v území, zpracovat strategii školství pro leta 2024-25,  tak 

aby na jejím základě mohlo žádat o datace na realizaci opatření k její uskutečnění. Více na 

www.skolypraha3.cz 

Také seznámila komisi se situací dětí z Ukrajiny na školách Prahy 3. Na Praze 3 bylo umístěno 

přibližně 600 žáků uprchlých z UA, absorpční kapacita škol je vyčerpána, budou zřízeny UA 

http://www.skolypraha3.cz/
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malotřídky, tak aby nedocházelo k další zátěži škol. Místa pro děti přicházející z jiných částí ČR, májí 

školy vyčleněny. 

 

OŠ předpokládá, že dalším výrazným tématem mezi rodičovskou veřejností bude spádovost škol, 

protože vzhledem k naplněnosti škol, bude výběr školy omezený ve většině případů na spádovou 

školu. 

5.  Představení dotačního systému a pravidel dotací 

D. Ouřadová, tajemnice komise a R. Vadasová předsedkyně, seznámily členy komise s pravidly 

hodnocení a fungováním dotačního systému. Pro hlasování bude dotační systém uzavřen 2.1.2023 v 

23:59, jednání komise k dotacím proběhne 4.1.2023, 16:00 

Členům komise bude zaslán přehled hodnocení z minulých let, tak aby ve svých hodnoceních měli na 

co navazovat. 

 

Další termíny komise 

4.1.2023 16:00 – dotační jednání, Lipanská 7, míst. 301 

 

 

Zapsala: Dagmar Ouřadová    

Ověřila: Zdeňka Štěpánová ověřovatelka    

Schválila: Rebeka Vadasová předsedkyně komise    

  

 


