Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP
zápis z mimořádného jednání ze dne 16. 4. 2015
Mimořádné jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen
„Výbor“) se uskutečnilo ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 16.00 hod. v sále kardinála Berana, v
Arcibiskupském paláci, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1, na pozvání Arcibiskupství
pražského.

Přítomní členové výboru:
Ing. Patrik Nacher
Mgr. Jana Čižinský
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
RNDr. Marcela Plesníková
Mgr. Petr. Prchal
Bc. Jana Vlásenková - zapisovatelka (specialistka školství Oddělení regionálního školství
Odboru školství a mládeže MHMP)
Omluveni:
Mgr. Albert Kubišta
Hana Nováková
Mgr. Marta Semelová
Ing. Alexandra Udženija
Hosté:
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky HMP
Jan Wolf - radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Program:
1. Setkání s Mons. Václavem Malým, biskupským vikářem pro vzdělávání, a seznámení se
s celým spektrem druhů a typů církevních škol zřízených katolickou církví na území
Prahy a jejich rozmanitou výchovnou a vzdělávací činností.

Dne 16. dubna 2015 od 16.00 hod. se uskutečnilo mimořádné jednání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a sociální politiku ZHMP. Referát církevního školství Arcibiskupství pražského
pozval členy Zastupitelstva hl. m. Prahy na setkání v historických prostorách Arcibiskupského

paláce, na němž představil spektrum druhů a typů církevních škol zřízených katolickou církví
na území Prahy a jejich rozmanitou výchovnou a vzdělávací činnost.
Po přivítání Mgr. Evou Tomáškovou, metodičkou a kontrolorkou školských právnických osob
zřízených Arcibiskupstvím pražským, pronesl úvodní slovo pomocný biskup a biskupský
vikář pro vzdělávání Mons. Václav Malý, který přítomné seznámil s programem:
1.
Zahájení Mons. Václav Malý, biskup vikář pro vzdělávání – úvodní slovo
2.
PhDr. F. Dostál, vedoucí Referátu církevního školství Arcibiskupství pražského –
Přehled církevních škol v arcidiecézi
3.
Arcibiskupské gymnázium – prezentace škol
4.
Dívčí katolická střední škola – prezentace škol
5.
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
6.
Střední odborná škola sv. Zdislavy
7.
VOŠ zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů
8.
VOŠ publicistiky
9.
Případné dotazy a volná debatní platforma
Po přivítání hostů Mons. Malý promluvil o cílech vzdělávání v církevních školách. Zdůraznil,
že škola je instituce, kde se žáci nejen vzdělávají, ale i kultivují, rostou ve vztazích, dochází k
rozvoji osobnosti. Dále vyzdvihl atmosféru otevřenosti škol nejen vůči žákům z křesťanských
rodin. Poté si vzal slovo PhDr. Dostál, který navázal na slova Mons. Malého, upozornil na
poslání církevních škol a přítomným přednesl informace o školských právnických osobách
zřízených Arcibiskupstvím pražským. Arcibiskupství pražské je zřizovatelem sedmnácti škol
s jedenadvaceti školskými zařízeními. Společně s jednou pedagogicko-psychologickou
poradnou tvoří tyto školy a školská zařízení celkem 15 samostatných právnických osob. V
arcidiecézi v resortu školství působí dalších jedenáct katolických právnických osob, které
vykonávají činnost deseti škol a šestnácti školských zařízení.
Po zahájení jednání poděkovala náměstkyně primátorky prof. Ing. Kislingerová, CSc. za
pozvání a seznámení s problematikou církevního školství v Praze a dotázala se na
problematiku umísťování dětí v církevních mateřských školách. PhDr. Dostál informoval
přítomné o stávajícím stavu, to je o nedostatečné kapacitě a plné naplněnosti tříd ve výše
uvedeném typu škol.
Dále následovaly prezentace jednotlivých škol uvedených v programu jednání.
Na závěr promluvil předseda výboru Ing. Nacher. Poděkoval za pozvání a prezentaci škol,
zdůraznil přínos církevních škol v pražském školství, zejména s ohledem na přesah do
sociální sféry, což nemusí být vzhledem k názvům škol na první pohled patrné, a upozornil na
možnosti prohlubování otevřených vztahů se zastupiteli HMP a Magistrátem HMP.

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

……………………………
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, ověřovatel zápisu

…………………………….
Bc. Jana Vlásenková, zapisovatelka - specialistka školství Oddělení regionálního školství
Odboru školství a mládeže MHMP

