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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 3 

 

Datum jednání: 15. 02. 2023 

Místo jednání:   ZŠ Chmelnice, Praha 3 

Začátek jednání:  16.32 h 

Konec jednání:  18:40 h 

Jednání řídil:  Rebeka Vadasová 

Počet přítomných členů:  9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Rebeka Vadasová, předsedkyně 

Jitka Mudrychová, místopředsedkyně 

Michal Vronský, člen  

Zdeňka Štěpánková, členka  

Karel Gargulák, člen  

Barbora Dvořáková, členka 

Petra Jonášová, členka  

Josef Sláma, člen 

Julie Kochová, členka odchod (18:09) 

       

 

Omluveni:    

 

Přítomní hosté: Václav Havelka, ředitel ZŠ Chmelnice 

 Filip Málek, místostarosta 

   

 

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

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 5  

Zapisovatelka:  Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu:  Jitka Mudrychová 
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Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně výboru Rebeka Vadasová v 16.32 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili změnu programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Program jednání: 

 

  prohlídka objektu K Lučinám 

 

 představení ZŠ Chmelnice - Václav Havelka, ředitel   

 

 aktuální informace z odboru školství - UA třídy, zápisy pro šk. rok 2023/24, MAP3 - 

kulatý stůl 

 

  podněty ke změně dotačního systému  

 

  Různé 

 

 

Zapisovatelkou zápisu byla schválena Dagmar Ouřadová, ověřovatelkou zápisu Jitka Mudrychová 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Prohlídka objektu Lučiny 

Prohlídka objektu Lučiny 

Komise byla informována o zvažovaných možnostech využití  

1) dětské skupiny (je již zpracována studie proveditelnosti a bude vypsán dotační titul) 

2) družina ZŠ Chmelnice (byla by možnost případně na ZŠ Chmelnice otevřít ještě dvě 6. třídy, aby 

děti z plně neorganizovanaých škol – Jarov, Žerotínova, mohla škola přijmout)  

3) jiné sociální služby 

Na dané téma proběhla diskuze. 
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4. Představení ZŠ Chmelnice 

Ředitel  ZŠ Chmelnice V. Havelka představil fungování ZŠ Chmelnice, seznámil komisi s aktuálním 
problémy školy a zhodnotil spolupráci s MČ. 

  

- po covidu výrazný nárůst psychických problémů dětí 

- spolupráce s poradnou Prahy 3, s paní Majerovou probíhá dobře, škola by ocenila speciálního 

pedagoga 

- značně znesnadňující faktor - naplněností škol v Praze po přijetí dětí z UA školství na úrovni 

80 let, ale s inkludovanými dětmi a dětmi s OMJ  

- alarmující nedostatečné kapacity středních škol  

(i studijní děti s velmi dobrým prospěchem mají problémy se dostat na odpovídající školy a 

zbytečně zažívají při první větší zkoušce pocit neúspěch) 

- Osvědčila se práce s komunitou spojenou se školou – místo pódijních akcí jako jsou besídky, 

akademie – pořádá škola společné akce pro učitele, rodiče, žáky a přátele školy, kde se 

zapojí všichni – např. „Martinské čtení“ 

- Letos škola oslaví 60 let – připravuje akci „Otevřená škola“ 

 Pozitiva spolupráce s MČ - pomoc s energiemi, byty pro učitele, narovnání příspěvků zřizovatele  
 

(starosta M. Vronský – MČ nabízí pobídku pro dětského psychologa/psychiatra – obecní nově 
zřízenou ordinaci na rok za 1kč nájem) 

5. Aktuální informace z odboru školství 

 UA třídy - aktuálně jsou otevřené 2 Ukrajinské malotřídky při ZŠ J. Seiferta, MČ zajistila organizaci a 

vyučující a finance na asistenty do UA tříd, na které není financování z rozpočtu nastaveno. 

Třídy jsou plné. Cílem je, pokud to situace dovolí postupně jednu UA malotřídku rozpustit do školy 

Prahy 3, pokud se uvolní  místa a UA  třídy zredukovat v příštím roce na jednu. 

Pokud přijdou další děti, mají možnost se přihlásit do adaptačních skupin v domě Radost. MČ vešla v 

jednání s organizátory těchto ADS a finanční podporou si v této ADS zajistí místa pro případ potřeby. 

Aktuálně tak je umístěno 30 dětí z Prahy 3. 

Všechny aktuální informace pro UA jsou umístěny a aktualizovány na webu MČ 

https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-pro-rodice-deti-z-ukrajiny 

Děti bez znalosti českého jazyka již nejsou umisťovány do českých tříd, školy již nemají absorbční 

kapacitu a je třeba, aby se situace ustálila. 

 

zápisy pro šk. rok 2023/24 

Zápisy do ZŠ proběhnou 12. A 13.dubna 2023, zápisy do MŠ 3. a 4. května 2023. 

podrobné informace k zápisům jsou na webu MČ https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-

situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol 

https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-pro-rodice-deti-z-ukrajiny
https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-pro-rodice-deti-z-ukrajiny
https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol
https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol
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Kapacity škol jsou na hraně, máme již jen drobné rezervy. Pro příští roku bude pravděpodobně 

potřeba využít rezervní kapacity v pronajímaných prostorách na ZŠ Chelčického střední škola Profit. S 

panem ředitelem vejde OŠ v jednání letos na jaře. 

 

MAP3  

Projekt MAP 3 se rozběhnul, fungují pracovní skupiny pro financování, rovné příležitosti a čtenářskou 

a matematickou gramotnost. Průběh projektu je možné sledovat na https://skolypraha3.cz/map-iii/ 

 

29. Května 2023 proběhne v prostorách Atria Žižkov Kulatý stůl ke vzdělávání na Trojce. 

 CS akce jsou všichni aktéři zapojení ve vzdělávání a budou mít možnost se vyjádřit k navrženým 

opatřením pro realizaci cílů ve vzdělávání do roku 2025. Bližší formát akce bude zveřejněn na 

stránkách školypraha3.cz a na webu MČ. 

6.  Připomínky k dotačnímu systému 

Komise v příštím roce přistoupí se zvážení změny nastavení kritérií dotačního systému. 

Cílem je vydefinovat, které oblasti chce komise strategicky podpořit a na ty se zaměřit při vypisování 

kritérií dotací, specifikovat priority/cíle podpory, aby i žadatelé věděli na co se zaměřit. 

Komise se zaměří na vydefinování priorit, tak aby se dotacemi podpořily služby, které oblasti 

vzdělávání chybí (vydefinovat problém, chybějící řešení a to zohlednit ve vypsání žádostí) 

V příštím roce komise zváží setkání pro žadatele oblasti vzdělávání a také dotazníkové šetření pro 

rodiče, aby se identifikovali jejich potřeby.  

Komise zvažuje vytvoření přehledu „Volnočasových aktivity“, který může být umístěn na webu ŠKOLY 

PRAHA 3 – Na Trojce nám na vzdělávání záleží (skolypraha3.cz) 

Možnost jak zjistit, které volnočasové rodičům chybí, je uspořádat např.anketu na akci s veřejností 

např. Volný čas na Trojce apod. 

Zpětná kontrola. 

Komise vidí jako důležité, zajistit zpětnou kontrolu plnění. Neměli by řešit členové komise, ale starosta 

zajistí oficiální mechanismus kontroly na místě pověřenou osobou úřadu. 

Cílem je zmenšit formální kontrolu a posílit kontrolu věcnou 

Komise upozorňuje, že je třeba dál komunikovat a trvat na tom, aby žadatelé podávali jen jednu 

žádost. Více žádostí jednoho žadatele zbytečně administrativně zatěžuje systém. 

Technické připomínky k dotačnímu systému jsou přílohou č.1 tohoto zápisu. 

Konec jednání 18:47 

Příští jednání by mělo proběhnout 23.3. 2023 na ZŠ Jarov – tematicky, ZŠ Jarov kapacity 

https://skolypraha3.cz/map-iii/
https://skolypraha3.cz/map-iii/
https://skolypraha3.cz/
https://skolypraha3.cz/
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Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřil Jitka Mudrychová  

Schválil Rebeka Vadasová  


