HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP
(který současně plní úkoly v oblasti
sociální politiky HMP)

ZÁPIS z 4. jednání
Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
konaného dne 14. 4. 2016 ve 14:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

Ing. Patrik Nacher, Mgr. Jan Čižinský, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Mgr. Albert Kubišta, Mgr. Petr
Prchal, Ing. Alexandra Udženija, PhDr. Tomáš Klinecký

Omluveni:

RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Marta Semelová

Nepřítomni:

Hana Nováková

Hosté:

Ing. Mgr. Irena Ropková, členka ZHMP, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, Ing. Veronika
Pavlíková, Blanka Kučírková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Vanda Králová, ČTK,
Kateřina Frouzová, MF Dnes, Ondřej Profant, člen ZHMP, Adam Zábranský, člen ZHMP, Karolína
Chloubová, JUDr. Eva Novaková, pověřená řízením Sekce služeb občanům, Ludmila Knížková, MČ Praha
7,

Jednání řídil:

Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP

Text zahájení:
Jednání zahájil úvodním slovem předseda Výboru Ing. Patrik Nacher ve 14.15 hodin. Přítomno bylo 5 členů Výboru, Výbor
byl usnášeníschopný.
Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení a schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého jednání Výboru

2.

Souhrnná informace o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na jejím 10. - 12. jednání

3.

Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. 4. 2016: R-20369
(zřizovací listina SŠ automobilní a informatiky), R-21187 (zřizovací listina SPŠ elektrotechnická V Úžlabině), R21283 (vyhlášení II. kola Celoměstských programů vzdělávání na území Prahy pro rok 2016), R-21317 (k návrhu
na přijetí závazku hl. m. Prahy o poskytování soc. služeb), R-21324 (k návrhu na přijetí dědictví), R-21415
(zřizovací listina Karlínská OA + VOŠ ekonomická)

4.

Problematika vnějších náboženských atributů ve školách zřizovaných hl. m. Prahou (ústní informace)

5.

Možnosti sdílení informací na internetu pro pedagogy a studenty (ústní informace)

6.

Různé (Podíly žáků ve víceletých gymnáziích, Společné vzdělávání)

7.

Diskuze a závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení a schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého jednání Výboru
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. Ověřovatelem zápisu z dnešního
jednání byl navržen Mgr. Petr Prchal. Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher požádal o připomínky k zápisu z minulého
jednání Výboru. Nikdo z přítomných členů Výboru neměl připomínky a do diskuze se nehlásil.
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Usnesení č. U-VV-0019
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

schvaluje
1.

program jednání Výboru

2.

ověřovatelem zápisu z jednání Mgr. Petra Prchala

3.

zápis z minulého jednání Výboru

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Souhrnná informace o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na jejím 10. - 12. jednání
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher krátce uvedl tento bod jednání a otevřel rozpravu.
Mgr. Petr Prchal požádal o stručnou informaci k vyřízení stížnosti na Domov Mládeže SŠ dostihového sportu a
jezdectví a stížnosti na SOŠ stavební a zahradnickou. Mgr. Lenka Němcová uvedla, že první stížnost se týkala
nedostatečné kontroly ubytovaných žáků ze strany vychovatelů, tuto stížnost prošetřila Česká školní inspekce a
vyhodnotila ji jako neprokazatelnou. Druhou stížnost ČŠI vyhodnotila jako nedůvodnou.
Do rozpravy se dále nikdo nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0020
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

bere na vědomí
předloženou souhrnnou informaci o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na jejím 10. - 12. jednání

3.

Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. 4. 2016: R-20369
(zřizovací listina SŠ automobilní a informatiky), R-21187 (zřizovací listina SPŠ elektrotechnická V Úžlabině), R21283 (vyhlášení II. kola Celoměstských programů vzdělávání na území Prahy pro rok 2016), R-21317 (k návrhu na
přijetí závazku hl. m. Prahy o poskytování soc. služeb), R-21324 (k návrhu na přijetí dědictví), R-21415 (zřizovací
listina Karlínská OA + VOŠ ekonomická)
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher krátce uvedl tento bod jednání a konstatoval, že se jedná o materiály spíše technické. Nejprve
představil tisk R-20564, který byl členům Výboru zaslán dodatečně a nebyl součástí souhrnného materiálu k
projednání. Jedná se o tisk týkající se výstavby ZŠ Zličín. Předseda Výboru zdůraznil nutnost výstavby ZŠ v této
městské části, kdy výstavbou školy dojde ke zvýšení standardu technické vybavenosti MČ Praha - Zličín v oblasti
základního vzdělávání a odpadne náročné dojíždění dětí do okolních škol a tím i ke snížení bezpečnostních rizik, které
jsou s tím spojené. Předseda Výboru otevřel k tomuto bodu jednání rozpravu.
Mgr. Čižinský ocenil přípravu tohoto tisku a uvedl, že nedostatek MŠ a ZŠ se netýká pouze okrajových městských
částí, ale že se týká např. i MČ Praha 7.
Nikdo další z přítomných členů Výboru se do diskuze k tomuto ani k dalším uvedeným tiskům nepřihlásil.
Usnesení č. U-VV-0021
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

souhlasí
s předloženým tiskem R-20564 a navrhuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy tisk projednat a schválit v předloženém
znění

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

souhlasí
s předloženými tisky R-20369, R-21187, R-21283, R-21317, R-21324 a R-21415 a navrhuje Zastupitelstvu hl. m.
Prahy tisky projednat a schválit v předloženém znění

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Ve 14.45 hod. se na jednání Výboru dostavila Ing. Alexandra Udženija. Přítomno 6 členů Výboru.
4.

Problematika vnějších náboženských atributů ve školách zřizovaných hl. m. Prahou (ústní informace)
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, krátce uvedl tento bod jednání a požádal Mgr. Lenku Němcovou o doplnění.
Mgr. Lenka Němcová se vrátila k bodu projednávanému na minulém jednání Výboru, na kterém byl zmíněn případ
soudního sporu bývalé studentky SZŠ Praha 10 Ruská a uvedla, že v České republice neexistuje jednotná právní
úprava ani metodický pokyn MŠMT, který by pomohl tuto problematiku sjednotit. Zatím to mají jednotlivé školy
řešeno obecně ve vnitřních školních řádech.
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, navrhl iniciovat vytvoření jednotného postupu pro školy zřízené hl. m. Prahou,
který by pomohl ředitelům škol tyto situace řešit.
Mgr. Jan Čižinský doporučil, spolu s Mgr. Petrem Prchalem, počkat na rozhodnutí soudu s tím, že je tento případ
doposud ojedinělý a odmítnul vytvoření jednotného postupu.
Mgr. Lenka Němcová uvedla, že v tomto konkrétním případě byla studentka ve škole 1. září cca 2 hodiny a nejde ani
o spor vedení školy a rodičů, ale o iniciativu neziskových organizací, které celý případ dovedly před soud.
Mgr. Petr Prchal podpořil návrh na vyčkání vyjádření soudu.
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová souhlasí s vytvoření metodického pokynu, myslí si však, že by neměl vzejít z Výboru
ZHMP ani z půdy HMP.
Mgr. Alexandra Udženija se domnívá, že iniciativa může vzejít z půdy Výboru a jednotné doporučení by měly dostat
všechny školy zřízené hl. m. Prahou. Výrazné podpory, ať už finanční či právní, by se mělo dostat ředitelce
diskutované školy.
Ing. Mgr. Irena Ropková potvrdila podporu i za podmínky, že by škola soudní spor prohrála. Metodický pokyn ze
strany HMP považuje za kontraproduktivní, iniciativní v tomto případě má být MŠMT celorepublikově.
Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher zopakoval svůj názor, že by hl. m. Praha mělo být iniciativní a reagovat
preventivně, přestože tento případ je zatím ojedinělý, zastává názor vytvořit např. pracovní skupinu při Výboru,
která by vytvořila jednotný návod pro školy zřízení hl. m. Prahou.
Mgr. Lenka Němcová konstatovala, že ředitelé škol nejsou v těchto případech bezmocní, školský zákon jim ukládá ve
školních řádech definovat práva a povinnosti žáků a můžou si školní řád upravovat, ale musí být proporčně vyvážený.
Do rozpravy se dále nikdo nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0022
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

bere na vědomí
informaci Mgr. Lenky Němcové o problematice vnějších náboženských atributů ve školách zřizovaných hl. m.
Prahou

V 15.10 hod. se z jednání Výboru omluvil Mgr. Albert Kubišta. Přítomno 5 členů Výboru.

5.

Možnosti sdílení informací na internetu pro pedagogy a studenty (ústní informace)
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, předal slovo zastupiteli hl. m. Prahy Adamu Zábranskému, který tuto
problematiku přednesl i na minulém jednání ZHMP. P. Adam Zábranský uvedl, že bude členům Výboru rozeslán
podrobný materiál s informacemi o možnosti sdílení informací na internetu. Uvedl některé výhody, které tento
systém přináší, např. dostupnost materiálů vyvěšených na internetu, možnost jejich úprav a vylepšování, sdílení
ostatními učiteli a navrhl, aby se do tohoto projektu hl. m. Praha zapojilo a začalo spolupracovat s Aliancí pro
otevřené vzdělávání.
P. Ondřej Profant, zastupitel hl. m. Prahy, doplnil informaci o zavádění otevřeného softwaru do škol. Navrhl
předsedovi Výboru připravit úvodní analýzu ve formě dotazníkového šetření na školách zřízených hl. m. Prahou s
termínem do září 2016 a vytvořit Koncepci otevřených studijních materiálů s kontrolním termínem do června 2016.
Mgr. Ing. Irena Ropková doplnila, že se jedná o volné sdílení učebních materiálů, které už částečně funguje, navrhuje
proto vytvoření dobrovolné platformy, kam by tyto školy informace vkládaly, ale zdůraznila princip dobrovolnosti. Co
se týká otevřeného softwaru, uvedla, že nedojde k finanční úspoře, spíše se jedná o osvětu této možnosti sdílení.
Ing. Alexandra Udženija navrhla nechat tuto aktivitu na jednotlivých školách.
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Mgr. Petr Prchal konstatoval, že tyto e-learningové materiály jsou již celkem běžné a školy je považují za své knowhow, položil otázku supervize a odpovědnosti za kvalitu otevřených materiálů. Za správné pak považuje vypsání
grantů, které by hradily přípravu takových kurzů.
P. Ondřej Profant potvrdil princip dobrovolnosti, apeloval však na vytvoření podmínek a doporučení školám
zřízených hl. m. Prahou, aby se daného projektu zúčastnily.
Ing. Patrik Nacher navrhl tento bod znovu projednat po nastudování materiálů na některém z příštích jednání.
Usnesení č. T-VV-0023
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

bere na vědomí
informaci o možnostech sdílení informací na internetu pro pedagogy a studenty

Po projednání tohoto bodu se z jednání Výboru omluvili Mgr. Jan Čižinský, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová a Ing.
Alexandra Udženija. Přítomni 2 členové Výboru.

6.

Různé (Podíly žáků ve víceletých gymnáziích, Společné vzdělávání)
Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Vzhledem k omluvě a odchodu tří členů Výboru Mgr. Petr Prchal navrhl, aby se bod Společné vzdělávání přesunul na
příští jednání Výboru. Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher souhlasil a zároveň navrhl, že také bod Podíly žáků ve
víceletých gymnáziích bude přesunut na příští jednání.

7.

Diskuze a závěr
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil. Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher jednání v 15.45 hodin ukončil.

Ing. Patrik Nacher
předseda Výboru pro výchovu a
vzdělávání ZHMP (který současně plní
úkoly v oblasti sociální politiky HMP)

Mgr. Petr Prchal
Ověřovatel zápisu z jednání Výboru pro
výchovu a vzdělávání ZHMP (který
současně plní úkoly v oblasti sociální
politiky HMP)

PhDr. Tomáš Klinecký
tajemník Výboru pro výchovu a
vzdělávání ZHMP (který současně plní
úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
Zapsal:
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PhDr. Tomáš Klinecký, tajemník Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v
oblasti sociální politiky HMP), Mgr. Michala Hánová, MHMP - ZSP MHMP
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