Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP
zápis z jednání ze dne 5. 2. 2015

Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen „Výbor“) se
uskutečnilo od 14.00 hod. v zasedací místnosti Rady HMP, Nové radnice, Mariánské náměstí
2, Praha 1,
Jednání řídil předseda Výboru Ing. Patrik Nacher.
Přítomní členové výboru:
Ing. Patrik Nacher
Mgr. Jan Čižinský
Mgr. Albert Kubišta (odchod 15.55 hod.)
Hana Nováková
Mgr. Petr Prchal
Mgr. Marta Semelová (příchod 14.15 hod.)
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (příchod 14.15 hod.)
PhDr. Tomáš Klinecký (tajemník Výboru)
Omluveni:
Ing. Alexandra Udženija
RNDr. Marcela Plesníková
Hosté:
Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro oblast školství a sociální politiky
Mgr. Zita Altschmied Jarolímová, ředitelka odboru správních činností ve školství
Mgr. Josef Vacek, ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Ing. Eva Chlupová, vedoucí oddělení školství odboru SMS HMP
(dále dle prezenční listiny)

Program:
1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím1. 2. a 3. jednání.
3. Tisky R-15941, R – 16421, R – 16526, R – 16532, R – 16542, R - 16610, které budou
předkládány na zasedání ZHMP 19. 2. 2015
4. Projednávání rozpočtu kapitoly 04, 05 v roce 2015
5. Různé (Euroklíč)
6. Diskuze a závěr

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Jednání zahájil úvodním slovem předseda Výboru Ing. Patrik Nacher ve 14,15 hod..
Přítomno bylo 7 členů Výboru, výbor byl usnášeníschopný.
Ověřovatelem zápisu z jednání byl navržen Mgr. Petr Prchal.
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Petr Prchal
Výboru byl předložen program ke schválení.
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Navrhovaný program jednání byl schválen.
Výboru bylo předloženo schválení zápisu z minulého jednání
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zápis z minulého jednání Výboru byl schválen.

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 1. 2. a 3. jednání.
Předseda Výboru Ing. Nacher požádal zpracovatele souhrnné informace o uvádění čísel tisků,
které byly na Radě projednány.
Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci na vědomí.

3. Tisky R-15941, R – 16421, R – 16526, R – 16532, R – 16542, R - 16610, které budou
předkládány na zasedání ZHMP 19. 2. 2015
V souvislosti s předkládanými tisky do ZHMP se Mgr. Prchal dotázal na tisk (R-16526), který
na žádost Střední a mateřské školy Aloise Klara požaduje změnu zřizovací listiny ve věci
doplňkové činnosti, a to pronájem oplocení školy k reklamním účelům, což může odporovat
školskému zákonu. Mgr. Čižinský namítl, že jde o běžnou praxi, kterou musí školy vždy
posoudit zodpovědně. Zástupce odboru školství, mládeže a sportu (SMS) MHMP upozornila,
že jde o letitou praxi. Není to v rozporu se školským zákonem, ale jsou tam omezení (témata
reklamy neslučitelná se vzdělávacím systémem). Mgr. Prchal informaci vzal na vědomí. Mgr.
Čižinský uvedl, že pokud se v praxi zjistí nevhodná reklama, tak jí ředitel školy stáhne.
Zvláštní kontroly obsahu reklam odbor školství, mládeže a sportu MHMP nerealizuje, ale
pokud je odbor upozorněn, sjedná okamžitou nápravu.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisky R-15941, R – 16421, R – 16526, R – 16532,
R – 16542, R – 16610.
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.

4. Projednávání rozpočtu kapitoly 04, 05 v roce 2015
Radní Ropková informovala členy Výboru, že Rada HMP v úterý 3. 2. 2015 schválila návrh
rozpočtu, který bude předložen dne 19. 2. 2015 ZHMP ke schválení, včetně kapitol 04 a 05,
které chce více specifikovat na jednání Výboru. Kapitoly 04 (oblast školství) a 05 (oblast
sociální) dopadly dobře, nárůstem prostředků oproti roku 2014. Kapitola 04 v běžných
výdajích 10 229 397,8 tis. Kč a v kapitálových výdajích 410 000 tis. Kč, kapitola 05
v běžných výdajích 1 022 006,7 tis. Kč a v kapitálových výdajích 200 000 tis. Kč. Mgr.
Prchal sice vítá nárůst proti roku 2014, ale chybí mu přesná data z let minulých (časová řada
např. 2013, 2014, 2015). Předseda Výboru Ing. Nacher v této souvislosti požádal zástupce
odborů SMS HMP a ZSP HMP o zpracování tabulky běžných i kapitálových výdajů
v kapitolách 04 a 05 z pohledu meziročního porovnání, a to od roku 2013.
Mgr. Prchal se dále zajímal o náklady v kap. 04 Schola Pragensis - zda 8 000 tis. Kč na
pronájem a organizaci v Kongresovém centru Praha není příliš vysoká částka. Zástupce
odboru SMS HMP informovala, že v roce 2015 jde již o 20. ročník a je to nejvýznamnější
středoškolská akce na území HMP a prostory kongresového centra jsou svoji polohou i
prostory velmi vhodné. Radní Ropková konstatovala, že v budoucnu chce s KCP o této částce
jednat.
Mgr. Prchal a Mgr. Kubišta také kritizovali nízké finanční prostředky na granty v oblasti
výchovy a vzdělávání (ve srovnání s granty pro sport). Radní Nováková uvedla, že na oblast
sportu se podařilo prostředky zvýšit (více velkých akcí v letošním roce – hokej, fotbal do 21
let, atletika). Mgr. Kubišta se dotazoval, zda finanční podpora velkých akcí (hokej, fotbal,
atletika) není na úkor grantů v jiných kapitolách. Předseda Výboru Ing. Nacher také v tomto
případě požádal zástupce odborů SMS HMP a ZSP HMP o zpracování tabulky výše
finančních prostředků na granty v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti volného času dětí a
mládeže a v oblasti sportu z pohledu meziročního porovnání, a to od roku 2013.
Mgr. Semelová se v kapitole 05 dotazovala na výši grantů do sociálních služeb (zda bude
dostatečná vzhledem k poskytnutým prostředkům MPSV) a prostředky na bezdomovectví, a v
kapitole 04 jí zajímaly prostředky na integraci žáků a rozvoj jeslí a mateřských školek. Radní
Ropková odpověděla, že dotace (spolu s nárůstem grantů) bude dostatečná, a pokud ne, tak
zažádá o prostředky z rozpočtové rezervy. Ve službách pro bezdomovce dochází k převodu
prostředků z roku 2014 a měly by být letos skutečně využity k rozvoji služeb (např. Praha 4,
Praha 5). Částka na integraci žáků by mohla být vyšší, ale nesnižuje se, rovněž mateřské školy
zůstávají prioritou radní Ropkové. Mgr. Prchal se informoval na částku 10 mil. Kč v kapitole
05, na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU. PhDr. Klinecký odpovídá, že jde o
rezervu v rozpočtu odboru na probíhající soudní spory s realizátory již ukončených projektů
přímého přidělení OPPA. Předseda Výboru požaduje dodat tabulku s krátkým komentářem u
soudních sporů, kterých se položka týká.
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky
HMP) projednal rozpočet kapitoly 04 a bere tento materiál na vědomí.

Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo schváleno.
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky
HMP) projednal rozpočet kapitoly 05 a bere tento materiál na vědomí.
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo schváleno.
5. Různé
Předseda Výboru v rámci pravidelných otevírání nových témat poukázal na problematiku tzv.
euroklíče, který pomáhá lidem se zdravotním postižením v dostupnosti služeb (techniky),
které umožňují bezbariérový přístup ve veřejném prostoru, zejména toalet. Ptal se, jak by
tomu HMP mohlo pomoct. Mgr. Prchal podporuje tento projekt a upozorňuje na svoji osobní
zkušenost. Paní radní Ropková připomíná nákladnost této akce (400 Kč jeden klíč) a není
zatím zcela přesvědčena o potřebnosti přímé podpory z úrovně HMP, respektive - jestli by
objem prostředků na služby pro zdravotně postižené nešel využít efektivnějším způsobem než
nákupem euroklíčů. Bylo dohodnuto, že k problematice by se měla vyjádřit komise pro Prahu
bezbariérovou, kde jsou zastoupeni i osoby se zdravotním postižením. Předseda Výboru to
vnímá jako prioritu.
Mgr. Prchal navázal na minulou diskuzi ve věci náhradního plnění u OZP a přikládá příklad
dobré praxe u organizace Modrý klíč o.p.s. (http://www.modry-klic.cz/), odkud měl v době,
kdy byl starostou MČ Praha 12, řadu vhodných upomínkových předmětů.
Předseda Výboru nabídl členům Výboru keramické předměty, které obdržel v DS Zahradní
Město při své návštěvě.
Mgr. Semelová se zeptala na problematiku tzv. „Klokánků“ Fondu ohrožených dětí v Praze,
především ve Štěrboholích, kdy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
nesmí jejich počet přesáhnout 28 dětí. Radní odpověděla, že jde o rozhodnutí MPSV, není to
záležitost samosprávy, ale chce o věci s paní ministryní v budoucnu jednat. Informaci doplnil
ředitel Mgr. Vacek (SCZ MHMP), který uvedl, že kapacit ZDVOP pro děti v Praze je
dostatek, na podzim se otevíral nový objekt SOS vesnička v Lahovicích.
V souvislosti s doručenými stížnostmi Aloise Janigy (ubytovaného v DS Heřmanův Městec)
přislíbil ředitel odboru ZSP MHMP, že zašle souhrnnou informaci o tom, jak se stížnosti pana
Janigy v čase vyřizovaly (jak na ně vedení domova i HMP reagovalo).
Mgr. Prchal dostal pro zastupitele hlavního města od Arcibiskupství pražského pozvánku na
prezentaci školských církevních zařízení v Praze, která se bude konat 16. 4. 2015. Na akci
chce arcibiskupství pozvat členy Výboru i další zájemce z řad pražských zastupitelů. Ohledně
potencionální účasti neuvolněných zastupitelů tajemník Výboru ověřil, že na příštím
jednání Výboru by byl odsouhlasen jmenný seznam zastupitelů a zmocnil by je k účasti

na konkrétní akci. Na následném jednání Výboru by byla předložená zpráva z této akce,
včetně jmenovaných zastupitelů, kterým by akce mohla být refundována.
PhDr. Klinecký pozval členy Výboru na projednávání výsledků hospodaření příspěvkových
organizací HMP za rok 2014 v prostorách odboru ZSP MHMP (viz přiložená pozvánka).
Předseda Výboru ukončil jednání v 16.10 hodin.

……………………………
Ing Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP

……………………………
Mgr. Petr Prchal, ověřovatel zápisu

…………………………….
PhDr. Tomáš Klinecký, tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP

