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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ 

Datum jednání:     27. 06. 2019 

Místo jednání:      Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 

Začátek jednání:     16.30 h.  

Konec jednání:      18.55 h. 

Jednání řídil:      Martina Chmelová, předsedkyně  

Počet přítomných členů:    6, komise je usnášení schopna 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Martina Chmelová, předsedkyně 

Michal Vronský, místopředseda 

Rebeka Vadasová, členka (příchod 16.35) 

Barbora Dvořáková, členka 

Lýdia Říhová, členka 

Jitka Mudrychová, členka 

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

přístup. 

Omluveni:    Michaela Kučerová, členka 

Anna Kratochvílová, členka 

Lucie Vítkovská, členka    

   

Přítomní hosté:   Alena Gotmanovová, ved. odd. dotací a neziskového  

sektoru OŠ 

 Petra Wünschová, ředitelka centra Locika  
(odchod 17.05) 

        

Počet stran:      5 

Zapisovatelka:     Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu:     Barbora Dvořáková 
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Program jednání: 

 

1. Zahájení 

 Jednání komise zahájila paní Chmelová v 16.30. 

 Z důvodu pracovní neschopnosti tajemnice komise paní Vargové byla zhotovením zápisu 

pověřena Alena Gotmanovová. 

Hlasování: pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0  nehlasoval:  0 

 Ověřovatelkou zápisu byla pověřena paní Barbora Dvořáková. 

Hlasování: pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 

Souhlas s přítomností paní Wünschové na jednání komise. 

Hlasování: pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 

 

2. Schválení programu 

1. Prezentace vzdělávacího programu pro učitele centra Locika,  

Mgr. Petra Wünschová  

2. Informace o jednání expertní skupiny včetně navrhovaných výstupů  

3. Záměr společného projektu s DYS-centrem   

4. Dietní stravování ve školních jídelnách Praha 3  

5. Informace o záměru hodnocení škol na území MČ Praha 3 

6. Možnost prověření vybraných realizovaných projektů podpořených v rámci dotačního řízení 

MČ Praha 3 v oblasti volnočasových aktivit v roce 2019  

7. Domluva podzimních termínů jednaní komise  

8. Různé  

Návrh na stažení bodu 4) z programu; bod bude projednán na jednání komise v září 2019.  

Hlasování: pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 
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Body programu: 

 

1. Prezentace vzdělávacího programu pro učitele centra Locika 

Ředitelka centra Locika Mgr. Petra Wünschová představila činnost centra a seznámila členy komise 
s připravovaným akreditovaným kurzem Agrese ve školách.   

Usnesení: 
Komise pro výchovu a vzdělávání se seznámila s akreditovaným kurzem pro pracovníky škol v rámci 
DVPP Agrese ve školách, který bude organizovat centrum Locika. 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje prezentaci kurzu na poradě ředitelů ZŠ a MŠ. 

Hlasování: pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 

 

2. Informace o jednání expertní skupiny včetně navrhovaných výstupů  

Paní Vadasová informovala členy komise o pracovních okruzích a opatřeních, kterými se zabývala na 
svém druhém zasedání Expertní skupina ke zvýšení otevřenosti školského systému v Praze 3. 
 

ZŠ Cimburkova: 

 nová atraktivní náplň pro oslovení rodičů budoucích prvňáčků z majoritní společnosti  
pro šk. rok 2020/2021 

 zavedení elektronické žákovské knížky od šk. r. 2019/2020 

 problém: chybějící jídelna 

 vítána spolupráce s DYS-centrem Praha 

DYS-centrum Praha: 

 zřízení poradny v ZŠ Cimburkova 

 zřízení dvou laboratorních tříd v rámci ZŠ Poznávání v ZŠ J. Seiferta 

Různé: 

 jak zajistit docházku dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do MŠ a zápisy do škol, aby 
nedocházelo k odmítání dětí z těchto rodin 

 atmosféra ve škole 

 minimalizace šikany – programy pro školy 

 zvýšení motivace u žáků 2. stupně k dalšímu studiu  

 možnost zapojení MČ Praha 3 do výzvy Dětské duševní zdraví 

 

Usnesení: 
Komise pro výchovu a vzdělávání bere na vědomí informace z jednání expertní skupiny. 
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3. Záměr společného projektu s DYS-centrem   

Komise se seznámila s návrhem projektu, který bude realizovat DYS-centrum Praha ve spolupráci s MČ 
Praha 3 v rámci OP VVV – Inovace v pedagogice. Projekt bude zaměřen na podporu učitelů ve školách 
MČ Praha 3 při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Usnesení: 
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje předložený záměr DYS-centra ke spolupráci s MČ Praha 
3 a k podání projektové žádosti. 

Hlasování: pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 

 

5. Informace o záměru hodnocení škol na území MČ Praha 3 

Paní Chmelová v úvodu uvedla, že se nejedná o hodnocení škol, ale o záměr vytvořit software pro 

zautomatizování zpracování výročních zpráv škol, upozornila, že materiál z Liberce je pouze inspirací 

pro Prahu 3, a představila prezentaci odboru školství Přehled mateřských a základních škol zřízených 

MČ Praha 3 v číslech.  

Prezentace je veřejnou přílohou tohoto zápisu. 

Záměr:  

 zpracovat přehled činností škol a usnadnit orientaci ve školách zřizovaných MČ Praha 3 

Přínos: 

 usnadnění orientace v informacích o mateřských a základních školách zřizovateli i rodičům 

 zautomatizování zpracování dat pro výroční zprávy škol a podkladů pro krajskou výroční zprávu 

 sledování vývoje škol, porovnání jejich podmínek 

Předběžný harmonogram pilotního provozu: 

 červenec, srpen – zpracování obsahu dokumentu, zpracování výročních zpráv 

 srpen, září – připomínkování ze strany ředitelů, vkládání zpráv do systému 

 září, říjen – pilotní provoz 

 říjen-prosinec – vkládání dat do systému 

 červenec 2020 – vyhodnocení, změny, úpravy 

 

Usnesení: 

Komise pro výchovu a vzdělávání bere na vědomí materiál Přehled mateřských a základních škol 

zřízených MČ Praha 3 v číslech, který představuje pilotní projekt zautomatizování zpracování výročních 

zpráv. 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje OŠ v pilotním projektu nepožívat název „Hodnocení škol“. 

Hlasování: pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0   nehlasoval:  0 
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6. Možnost prověření vybraných realizovaných projektů podpořených v rámci dotačního řízení 
MČ Praha 3 v oblasti volnočasových aktivit v roce 2019  

Členové komise se dohodli na návštěvách u příjemců dotací. Po obdržení aktualizovaných informací  
o vybraných organizacích provedou členové výběr návštěvy.  

Požadované informace o organizacích dodá oddělení dotací a spolu s odsouhlaseným zápisem rozešle 
členům komise. 

 

7. Domluva podzimních termínů jednaní komise  
a. schválené termíny: 12. 9. 10. 10. od 16.30 
b. předběžné termíny: 13. 11. a 27. 11. od 16.00 – termíny budou upřesněny na zářijovém 

jednání komise 

 

8. Různé  

a. návrh paní Vadasové: zda by bylo možné poskytnout pracovníkům škol bonus ze strany 

zřizovatele, např. formou slev do příspěvkových organizací MČ Praha 3 – bude nutné 

zjistit zájem a finanční možnosti; návrh bude předmětem příštího jednání komise 

 

 

Zapsala: Alena Gotmanovová  

Ověřila: Barbora Dvořáková, ověřovatel  

Schválila: Martina Chmelová, předseda komise  

 


