
Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP  

zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 

 

Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen „Výbor“) se 

uskutečnilo od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 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 (příchod 15:40) 

Hana Nováková (odchod 16:40) 

RNDr. Marcela Plesníková  

Mgr. Petr Prchal (odchod 16:40) 

Mgr. Marta Semelová 

Ing. Alexandra Udženija 

 

Omluveni:  

MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová 

 

Hosté: 

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro oblast školství a sociální politiky 

Mgr. Zita Altschmied Jarolímová 

Ing. Radovan Košťál. Ph.D. 

PhDr. Tomáš Klinecký (tajemník Výboru) 

Hynek Kalvoda, zástupce Asociace občanských poraden 

 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 38., 39., 40. a 41. 

jednání  

3. Informace k přípravě rozpočtu kapitol 04, 05 v roce 2015 (radní Irena Ropková) 

4. Tisky R-15854 a R-15879, které budou předkládány na zasedání ZHMP 22. 1. 2015 

5. Zástupci zřizovatele do Školských rad zřizovaných hl. m. Prahou  

6. Aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2013 - 2015 

7. Iniciativa ke zvýšení počtu osob se zdravotním postižením zaměstnávaných na 

Magistrátu hl. m. Prahy a řešení odpovídajícího náhradního plnění 

8. Informace o realizaci zimních opatření hl. m. Prahy v oblasti bezdomovectví 



9. Různé (Harmonogram jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku 

ZHMP v prvním pololetí r. 2015, prezentace Asociace občanských poraden) 

10.  Diskuze a závěr 

 

 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

Jednání zahájil úvodním slovem předseda Výboru Ing. Patrik Nacher.  

Přítomno bylo 7 členů Výboru, výbor byl usnášeníschopný. 

Ověřovatelem zápisu z jednání byla určena RNDr. Marcela Plesníková. 

Byl představen tajemník výboru PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru ZSP MHMP.  

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. 

 

 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 38., 39., 40. a 

41. jednání 

Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci na vědomí, ale na námět Mgr. Prchala a Ing. 

Nachera by od příštího jednání měl být popsaný obsah tisku (v souhrnné informaci) věcně 

konkrétnější a redukovat (spíše nepoužívat) provozní zkratky.    

 

 

3. Informace k přípravě rozpočtu kapitol 04, 05 na rok 2015 

Radní Ing. Ropková informovala, že v současné době probíhají jednání, proto konkrétnější 

podání informací navrhuje přesunout na další jednání Výboru. Ing. Udženija vznesla 

předběžný dotaz alespoň na obrysy rozpočtu v příslušných kapitolách. Radní Ing. Ropková 

informovala členy Výboru, že je snahou zejména kapitolu 05 mírně navýšit v souvislosti 

s nízkými platy pracovníků v sociální oblasti a očekávaným propadem státní dotace na 

sociální služby, kterou v roce 2015 rozděluje kraj, především kvůli výši tzv. směrného čísla. 

Mgr. Semelová upozornila na nutnost definovat priority v oblasti školství, včetně mateřských 

škol, i v sociální oblasti. V kapitálových výdajích se v sociální oblasti přepokládají poměrně 

rozsáhlé investice v DS Ďáblice (elektroinstalace, stravovací provoz, zateplení budovy atd. – 

až 250 mil.), i v kapitálových výdajích je snaha kapitoly 04 a 05 objem prostředků posílit či 

udržet, informovala Výbor radní Ing. Ropková. 

Výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 

 

 

4. Tisky R – 15854 a R – 15879, které budou předkládána na ZHMP dne 22. 1. 

2015 

Radní Ing. Ropková informovala, že jde o technické tisky (změny zřizovacích listin) u 

organizací, které zřizuje HMP v sociální oblasti.  



Usnesení:  

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky 

HMP) doporučuje schválit tisky R – 15854 a R – 15879 na jednání ZHMP dne 22. 1. 2015. 

Z přítomných 8 členů výboru bylo 8 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Zástupci zřizovatele do Školských rad zřizovaných hl. m. Prahou 

Radní Ing. Ropková informovala, že v současné chvíli je 10 volných míst ve Školských 

radách, od 1. 7. 2015 bude uvolněných dalších 147 míst. Budou osloveny politické kluby 

ZHMP, aby dodali jmenný seznam kandidátů do Školních rad. Ing. Udženija navrhuje, aby si 

v rámci zvyklostí, obsadila místa ve Školských radách nejprve současné koalice, až potom – 

zbývající místa – doplní zástupci opozice, jde o zavedenou praxi. 

Výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 

 

 

6. Aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2013 – 2015 na rok 

2015 

PhDr. Klinecký informoval členy Výboru, že jde v podstatě o technický materiál, který 

umožňuje realizovat přechod dotačního řízení v oblasti financování sociálních služeb ze státu 

na kraje. Definuje síť sociálních služeb v Praze na úrovni konkrétních kapacit a konkrétních 

organizací, stanovuje model výpočtu optimální i reálné dotace, včetně cenových hladin pro 

jednotlivé druhy sociálních služeb. Mgr. Prchal se informoval na tabulky v materiálu a 

kapacity. Ing. Nacher deklaroval zájem Výboru o informace o tvorbě nového Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v Praze na období 2016 – 2018, PhDr. Klinecký přislíbil 

předkládat pravidelné informace s tím, že na Střednědobém plánu pracují odborníci, 

poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé, zástupci městských částí, dále bude zřízena 

Komise RHMP pro plánování a financování sociálních služeb na odborném základu. 

Výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 

 

 

7. Iniciativa ke zvýšení počtu osob se zdravotním postižením zaměstnávaných na 

Magistrátu hl. m. Prahy a řešení odpovídajícího náhradního plnění 

Ing. Nacher předložil členům Výboru přehled zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

na Magistrátu hl. m. Prahy a zdůraznil nutnost uplatnění těchto osob na adekvátních 

pracovních pozicích nebo skutečné náhradní plnění (např. odebírání výrobků z chráněných 

dílen v oblasti gastronomie). Zdůraznil, že se musí zvýšit informovanost o možnostech 

zaměstnaní pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Semelová odkazuje na Asociaci 

zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením a Komoru pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.  



Na základě žádosti Ing. Nachera vznikl návrh usnesení:  

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky 

HMP) pověřuje předsedu výboru, aby v rámci Magistrátu hl. m. Prahy vyvinul maximální 

snahu ve věci zlepšení zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/204 S., 

o zaměstnanosti a důsledné kontroly náhradního plnění. 

Z přítomných 8 členů výborů bylo 8 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Informace o realizaci zimních opatřeních hl. m. Prahy v oblasti bezdomovectví 

2014/2015 

PhDr. Klinecký podal informaci o aktuální situaci – kapacity v zimních ubytovnách jsou 

dvojnásobné oproti loňskému roku, jsou připravené rezervy v noclehárnách s celoročním 

provozem (loď Hermes), dále jsou poskytovatelé sociálních služeb schopni zprovoznit 

nízkoprahová denní centra na noční provoz, případně jsou připraveny stanové kapacity. 

Opatření jsou provázána s nárůstem terénních služeb a jsou koordinována z centrálního 

dispečinku. O zimních opatřeních pro lidi bez přístřeší byli informování zástupce policie (ČR 

i městské), zástupci MHD či nemocnice. Průběžně je sledováno počasí, na to kapacitně 

reagují poskytovatelé sociálních služeb. Mgr. Čižinský navrhuje zavést institut dárcovské 

SMS zaměřené na pomoc pro lidi bez domova. Mgr. Semelová se ptá na realizaci Koncepce 

návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze, část plánovaných opatření (vznik dvou 

nových nízkoprahových denních center) ze stavebních důvodů by měla být zprovozněna 

v letošním roce. HMP v posledních letech zásadně navýšilo objem prostředků na řešení této 

problematiky. Ing. Udženija se ptá na lokalizaci nízkoprahových denních center, jsou 

naplánovány na Prahu 4 a Praha 8. 

Výbor vzal na vědomí informaci o realizovaných zimních opatřeních a chce o realizovaných 

opatřeních dále informovat. 

 

 

9. Různé (Harmonogram jednání Výboru v prvním pololetí 2015, prezentace 

Asociace občanských poraden)  

Předseda Výboru předložil nové termíny jednání, a to vždy ve čtvrtek ve 14.00 hod., 14 dní 

před plánovaným řádným jednáním ZHMP. Členové výboru s harmonogramem vyslovili 

souhlas, pouze změnili termín srpnového jednání na září (konkrétně na 2. 9. 2015) z důvodu 

možné neúčasti některých členů výboru. 

Výbor odsouhlasil Harmonogram jednání na rok 2015. 

V rámci různého byla podána krátká informace pana Hynka Kalvody, zástupce Asociace 

občanských poraden, o činnosti za rok 2014. Členové výboru seznámeni s počtem občanských 

poraden v Praze (4), historií (působí od roku 1997), s počtem dotazů, které řešily občanské 

poradny v Praze (10 400 dotazů, z toho 50 % osobně), dále s hlavními okruhy problémů, 

kterých se dotazy týkaly (zadlužení, nezaměstnaní, senioři, rodiče samoživitelé, bydlení atd.). 



 

 

10.   Diskuze a závěr 

Předseda Výboru otevřel debatu o monitoringu přístupnosti budov (bezbariérové objekty). 

Ing. Udženija dala k dispozici publikaci (500 ks., náklady zhruba 70 tis.), kterou zpracovala 

MČ Praha 2 a týká se monitoringu budov na území Prahy 2 z pohledu přístupnosti (pro osoby 

se zdravotním postižením nebo např. matky s kočárky).  V diskuzi bylo zdůrazněno, že by 

bylo žádoucí, aby vznikla taková mapa (monitoring) celého území HMP. Radní Ing. Ropková 

upozornila, že by měla opět fungovat Komise Rady Praha bezbariérová, v gesci náměstka 

primátorky P. Dolínka, tam by bylo účelné téma projednat. 

Ing. Udženija informovala členy Výboru, že MČ Praha 2 obdržela průlomový dopis od Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, který specifikuje (a umožňuje) případy, kdy je možno v rámci 

samosprávných úkonů disponovat s osobními údaji občanů samosprávného celku. Ing. 

Udženija slíbila, že dopis členům výboru zašle. 

Členové Výboru, v reakci na výroky prezidenta Zemana, ve věci integrace dětí se 

zdravotním postižením ve školském systému, navrhli usnesení: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy (který současně plní úkoly v 

oblasti sociální politiky HMP) maximálně podporuje integrací dětí se zdravotním postižením 

do škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.   

 

Z přítomných 6 členů výboru, bylo 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předseda Výboru ukončil jednání v 16.55 hodin. 

 

 

 

…………………………… 

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

 

 

 

…………………………… 

RNDr. Marcela Plesníková, ověřovatelka zápisu 

 

 

 

……………………………. 

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


