Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP
zápis z jednání ze dne 9. 4. 2015

Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen „Výbor“) se
uskutečnilo od 14.00 hodin 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
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (příchod 14.35 hod.)
RNDr. Marcela Plesníková (odchod 16.10 hod.)
Mgr. Petr Prchal
Mgr. Marta Semelová (odchod 14.25 hod.)
Ing. Alexandra Udženija (odchod 16.10 hod.)
PhDr. Tomáš Klinecký (tajemník Výboru)
Omluveni:
Mgr. Albert Kubišta
Hana Nováková

Hosté:
Ing. Mgr. Irena Ropková, radní HMP pro oblast školství a sociální politiky
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP
Mgr. Jana Nožířová, vedoucí oddělení sociální péče, odbor správních činností ve
zdravotnictví a sociální péči MHMP

Program:
1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého
jednání Výboru, schválení termínů jednání Výboru ve II. pololetí 2015
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 9., 10., 11. a 12.
jednání.
3. Tisky R-15837, R–16832, R–17155, R–17431, R–17473, R-17474, které budou
předkládány na zasedání ZHMP 14. 4. 2015
4. Koncepce týkající se problematiky seniorů v hlavním městě (Jan Lorman, Hynek
Kalvoda)
5. Ukončení zimních opatření pro lidi bez domova

6. Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 –
Excelence středních škol 2015
7. Informace o možnostech letošní soutěže Sollertia (organizuje odbor SMS-SML a
vybrané školy podle oborů)
8. Informace o připravovaných investičních akcích – viz tisk R-16871
9. Různé (Plochy městského mobiliáře JCD)
10. 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.
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.
Ověřovatelem zápisu z jednání byl navržen Mgr. Jan Čižinský.
Z přítomných 7 členů Výboru bylo 7 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jan Čižinský
Výboru bylo předloženo schválení zápisu z minulého jednání
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zápis z minulého jednání Výboru byl schválen.
Výboru byl předložen návrh harmonogramu jednání Výboru ve druhém pololetí roku 2015.
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen. Jednání výboru se budou konat dne 8. 10., 12. 11. a 3. 12. 2015.

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 9., 10., 11. a 12.
jednání.
Mgr. Prchal navrhuje možnosti přesunutí jednání Výboru do jiných zařízení (např. škol nebo
sociálních pobytových služeb, které zřizuje HMP), k názoru je připojuje Ing. Nacher. PhDr.
Klinecký dodal, že řádná jednání výborů ZHMP se uskutečňují na půdě MHMP, problém by
mohl být s docházkou jednotlivých členů, ale především se zastoupením veřejnosti, protože
řádná jednání výborů ZHMP jsou veřejnosti přístupná. Ing. Udženija se kloní spíše
k mimořádným exkurzím zastupitelů HMP (případně členů Výboru) v konkrétních zařízeních
než uskutečňovat řádná jednání Výboru mimo budovy MHMP.
Mgr. Prchal má dotaz na účel grantu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha
ve výši 100 tis. Kč v programu Celoměstských programu podpory vzdělávání na území HMP.

Paní ředitelka Mgr. Němcová na místě nezná podrobnosti grantové žádosti a slibuje zaslat
písemnou informaci.
Mgr. Prchal se ptá na celkovou investici (usnesení č. 530) v objektu SPŠ stavební Josefa
Gočára, která byla uhrazena a realizována společností MVV Energie VZ, a.s. a je zde
napsáno, že náklady HMP byly nulové, ale jsou tam popsány budoucí splátky. Za
zpracovatele tisku – ředitelka Mgr. Němcová – informovala, že nulové byly myšleny pouze
pořizovací náklady HMP, ale postupně se realizovaná investice bude investorovi splácet, dle
splátkového kalendáře. V 14,25 hod. jednání Výboru opustila Mgr. Semelová. Výbor má
v této chvíli 6 členů s právem hlasovat.
Výbor vzal informaci o tiscích schválených Radou HMP na jejím 9., 10., 11. a 12. jednání na
vědomí.

3. Tisky R-15837, R – 16832, R – 17155, R – 17431, R – 17473, R - 17474, které budou
předkládány na zasedání ZHMP 14. 4. 2015
Vzhledem k zařazení některých tisků, které nebyly původně v programu jednání Výboru, se
jednotlivé tisky hlasují odděleně:
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-15837
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-16832
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-17155
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-17431
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-17473
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.
Výbor navrhuje ZHMP projednat a schválit tisk R-17474
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.

4. Koncepce týkající se problematiky seniorů v hlavním městě (Jan Lorman, Hynek
Kalvoda)
Pan Lorman (Život 90) prezentoval seniorskou problematiku a materiál „Co potřebují senioři
v hlavním městě Praze“, který je obsahovým vyústěním konference „Stáří spojuje“ v roce
2014 a informoval o připravované konferenci v roce 2015. Témata na rok 2015 již
konzultoval s Ing. Nacherem a PhDr. Klineckým, jejich návrhy se staly součástí programu
jednání Výboru. Rovněž bude vděčný za reflexi těchto matriálů v reálné sociální politice
HMP, byť si je vědom, že materiál je výrazně multioborový a sociální politika je pouze
jednou z politik, které na občany v seniorském věku v Praze působí.
Hynek Kalvoda (Asociace občanských poraden) seznámil členy Výboru se základními
sociálními problémy (zadluženost, bytová problematika atd.), se kterými se senioři na
občanské poradny obracejí, jejich shrnutí je součástí programu jednání Výboru.
Ing. Udženija v reakci na přednesené referáty konstatovala, že všichni senioři nejsou sociální
případy, většina seniorů naopak žádné sociální problémy nemá a propagace seniorů jako lidí
se sociálními problémy není vhodná. Dále se ptá, jak se Asociace občanských poraden
propaguje na veřejnosti, aby bylo možné využít jejích služeb. Pan Kalvoda odpovídá, že
propagace probíhá např. v radničních novinách jednotlivých MČ či prostřednictvím jiných
poskytovatelů sociálních služeb. Ing. Nacher rovněž upozorňuje na nebezpečí stereotypů ve
vztahu k cílové skupině senioři, je třeba více propagovat seniory v celé šíři problematik a
pohledů, rovněž doporučuje vznik a podporu telefonických linek, kde by senioři mohli dostat
radu ve své situaci. Mgr. Prchal rovněž odmítá paušalizaci, hovoří o celém balíku problémů
vážících se k seniorům a doporučuje oddělit prakticky možné roviny pomoci pro seniory
(rovina národní – legislativní, rovina městských částí a konečně rovina celopražská). Existují
rezervy v komunikační strategii v oblasti seniorů a tomu by se mělo hlavní město rovněž
věnovat. Ing. Nacher souhlasí s rozlišením možné pomoci pro seniory. Mgr. Lorman
upozorňuje na fakt, že Život 90 poskytuje bezplatnou telefonickou krizovou linku zaměřenou
na pomoc seniorům.
Ing. Nacher navrhuje usnesení:
Výbor doporučuje odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP vzít projednávané
podklady o problémech seniorů jako odborný podklad pro připravované koncepční materiály
HMP.
Z přítomných 6 členů Výboru bylo 6 pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl schválen.

5. Ukončení zimních opatření pro lidi bez domova
PhDr. Klinecký informoval o realizaci humanitárních zimních opatření pro lidi bez domova
2014/2015. Opatření bylo ukončeno k 31. 3. 2015, podle předběžné zprávy bylo v rámci
opatření poskytnuto 35 000 noclehů, s 65 000 lidí bylo pracováno v nízkoprahových denních
centrech a 11 000 lidí byla poskytnuta služba v rámci terénního programu. Předběžné náklady

na realizaci zimních opatření byly 10 800 tis. Kč. Celkově opatření splnila svůj účel, lidí bez
domova ve veřejném prostoru prokazatelně ubylo, nebyla jediná noc, kdy by byl člověk
potřebující nocleh odmítnut z důvodu nedostatečných kapacit. Otázkou zůstává, zda kapacity
pro bezdomovce v zimním období, které jsou poskytovány zdarma, nejsou v jistém smyslu
nekonečné, tj. že se zaplní i vyšší počet kapacit, pokud budou otevřeny noclehárny. Ing.
Udženija připomíná, že existuje souvislost mezi počtem bezdomovců v Praze a nastavením
péče o ně, dále upozorňuje na službu mobilních autobusů, které MČ Praha 2 (i HMP)
podpořila v grantovém řízení. Tato služba, po šetření zaměstnanců sociálního odboru MČ
Praha 2, již podporu nemá, v autobusech docházelo k distribuci drog a jejich konzumaci.
Ing. Udženija se z následujícího jednání omlouvá a odchází (15.55 hod.).
Ing. Nacher navrhuje, aby se HMP zamyslelo nad efektivitou prostředků na realizované
opatření v oblasti bezdomovectví, a to především ve vazbě na počasí. Podmínky pro
bezdomovce v zimním období mají určitý standard, ale jsou lidé, např. zdravotně postižení,
kteří takový standard bydlení během zimy ani nemají. Radní Ing. Ropková nesouhlasí s
tvrzením, že podmínky v noclehárnách mají určitý standard, jsou to vyloženě provizorní
podmínky - jde o pokoje o 6 – 8 postelích v jedné místnosti, kde jsou pouze základní
hygienické standardy (společné sprchy a WC na chodbě). Opatření mají svůj význam a smysl,
zafungovaly a je dobře, že HMP taková realizuje. Mgr. Prchal a Mgr. Čižinský rovněž
podporují realizované zimní opatření. Ing. Nacher apeluje na efektivitu opatření, radí se
zamyslet nad plošným přístupem a doporučuje spíše diverzifikovaný přístup, zohledňující
různá specifika služby i cílové skupiny.
Výbor vzal na vědomí informaci o realizaci zimních opatření pro lidi bez domova 2014/2015.

6. Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 –
Excelence středních škol 2015
Mgr. Němcová předává bližší informace k soutěži, včetně ohodnocení pedagogických
pracovníků (nenárokové složky platu).
Výbor vzal na vědomí předloženou informaci.

7. Informace o možnostech letošní soutěže Sollertia (organizuje odbor SMS-SML a
vybrané školy podle oborů)
Sollertia – tj. dovednostní soutěž žáků s výučním listem. Paní ředitelka Němcová předává
bližší informace k soutěži.
Výbor vzal na vědomí předloženou informaci.

8. Informace o připravovaných investičních akcích – viz tisk R-16871
Mgr. Němcová předává bližší informace k tisku R-16781 a k příslušným investičním
záměrům. V 16.10 hod. opustila jednání Výboru RNDr. Plesníková.

Mgr. Čižinský upozorňuje na skutečnost, že zejména v uměleckých školách chybí dětské
koutky pro sourozence dětí v případech, kdy s rodiči čekají na dítě, které má právě hodinu.
Výbor vzal na vědomí předloženou informaci.
9. Různé (Plochy městského mobiliáře JCD)
Ing. Nacher upozorňuje na možnost využití ploch městských mobiliářů – a to zejména v rámci
sociálních služeb. Předseda Výboru bude zasílat dopis Domovům (výroční a mimořádné
akce), kdy jim nabídne možnost využití mobiliáře zdarma. Mobiliář by tak byl vhodně využit
pro prezentaci sociálních témat. Plán pro zapůjčení mobiliáře se schvaluje na každé čtvrtletí
samostatně cca 2 měsíce předem.
MgA. Kaplicky by ráda znala % rozdělení mezi sportem, kulturou a sociální oblastí. Jedná se
jí zejména o využití ploch JCDecaux.
Předseda výboru sděluje, že odbor PR HMP soustřeďuje žádosti a v rámci jejich hodnocení
boduje důležitost a význam akce, zohledňuje při tom mnohá kritéria. Závěrečné rozhodnutí
činí vždy Rada HMP.
Paní ředitelka Němcová doplňuje, že reklamní plochy JCDecaux bude nezbytné využít i pro
Scholu Pragensis, neboť se jedná o akci velkého významu, pořádanou hlavním městem
Prahou.
Radní Ropková doplňuje, že žádost o prezentaci akce se podává přes odbor PR, v kopii se
dává vždy předsedovi Výboru.
Předseda Výboru ukončil jednání v 16.30 hodin.
Dne 16. 4. 2015 se uskuteční mimořádné jednání Výboru v Arcibiskupství pražském a bude
se týkat prezentace školských církevních zařízení. Jednání se koná na pozvání Arcibiskupství
a je neveřejné.

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

……………………………
Mgr. Jan Čižinský, ověřovatel zápisu

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

