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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

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

 

ZÁPIS z 1. mimořádného jednání 
Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) 

konaného dne 24. 2. 2016 v 15:00 hod. 
4. patro, místnost č. 430, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Patrik Nacher, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Mgr. Albert Kubišta, Hana Nováková, Mgr. Petr Prchal, 

RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra Udženija, PhDr. Tomáš Klinecký  
Omluveni: Mgr. Jan Čižinský  
   
Hosté: p. Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy 
 Ing. Mgr. Irena Ropková, členka Zastupitelstva HMP 
 Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP 
 JUDr. Eva Novaková, ředitelka sekce služeb občanům MHMP 
 Mgr. Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence odboru ZSP MHMP 
 Ing. Michal Narovec, člen školské rady SPŠ Na Třebešíně (jmenovaný zřizovatelem) 
 RNDr. František Bártl, ředitel SPŠ Na Třebešíně 
 Mgr. Taťjana Kubíková, statutární zástupce SPŠ Na Třebešíně 
 Mgr. Lukáš Henzl, asistent náměstka Dolínka 
 Mgr. Radana Mrázková, asistentka předsedy Výboru 
 
Jednání řídil: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Aktuální situace na Střední průmyslové škole Na Třebešíně - shrnutí událostí, průběžná zpráva z šetření, 
možnosti zřizovatele 

3. Prevence a řešení podobných situací do budoucna 

4. Diskuze a závěr 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Jednání zahájil úvodním slovem předseda Výboru Ing. Patrik Nacher v 15.05 hodin. Přítomno bylo 7 členů Výboru, 
Výbor byl usnášeníschopný. Z jednání Výboru se omluvil Mgr. Jan Čižinský. 
Výboru byl předložen návrh na schválení mimořádného zasedání Výboru jako neveřejného jednání. V návaznosti na 
tento bod požádal předseda členy Výboru ke schválení účasti přítomných hostů, jmenovitě: Petra Dolínka, Ireny 
Ropkové, Evy Novakové, Jany Havlíkové, Michala Narovce, Lukáše Henzla, Radany Mrázkové. 
 
V 15.10 hodin, před projednáním programu jednání, se na jednání dostavila Ing. Alexandra Udženija, přítomno byla 8 
členů Výboru. 
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Výboru byl dále předložen ke schválení upravený program jednání, kdy je jako bod 3 zařazen nový bod programu 
jednání „Prevence a řešení podobných situací do budoucna“. Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher otevřel k návrhu 
programu rozpravu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Předseda Výboru poté předložil návrh umožnit členům Výboru hovořit k danému tématu více než dvakrát. 
 
Ověřovatelkou zápisu z jednání byla navržena RNDr. Marcela Plesníková. 

Usnesení č. U-VV-0007 

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

I .   s c h v a l u j e  
1.  mimořádné jednání Výboru jako neveřejné jednání 

přijato, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

2.  účast přítomných hostů, jmenovitě: Petra Dolínka, Ireny Ropkové, Evy Novakové, Jany Havlíkové, 
Michala Narovce, Lukáše Henzla, Radany Mrázkové na jednání Výboru 

přijato, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

3.  program mimořádného jednání Výboru 

přijato, pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

4.  možnost členů Výboru hovořit k danému tématu více než dvakrát 

přijato, pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

5.  ověřovatelkou zápisu z mimořádného jednání Výboru RNDr. Marcelu Plesníkovou 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

2. Aktuální situace na Střední průmyslové škole Na Třebešíně - shrnutí událostí, průběžná zpráva z šetření, možnosti 
zřizovatele 

Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Předseda Výboru Ing. Patrik Nacher uvedl krátce jednání. Připomněl důvod svolání mimořádného jednání a předal 
slovo náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi. Náměstek Dolínek navrhl přizvat na jednání Výboru k vyjádření pouze 
ředitele školy SPŠ Na Třebešíně RNDr. Františka Bártla. Na základě návrhů členů Výboru bylo nakonec rozhodnuto 
následně přizvat k jednání také statutární zástupkyni Mgr. Taťjanu Kubíkovou. 
Náměstek Dolínek dále informoval přítomné o tom, že bylo na 24. 2. 2016 v 15.30 hodin svoláno mimořádné jednání 
Rady hl. m. Prahy, na kterém bude navrhovat odvolání ředitele SPŠ Na Třebešíně. 
Po krátké diskusi k této informaci, sdělil předseda Výboru Ing. Patrik Nacher členům Výboru jak se o této záležitosti 
on sám dozvěděl. Následně vyzval ředitelku odboru školství a mládeže MHMP Mgr. Lenku Němcovou o shrnutí celé 
události. Mgr. Němcová informovala přítomné o průběhu a časovém rámci událostí na střední průmyslové škole. 
Zároveň seznámila přítomné s dokumenty, které má odbor školství a mládeže k celé události k dispozici a 
informovala o probíhajícím šetření na škole. 
Předseda Ing. Nacher poté vyzval přítomné k diskusi k uvedeným skutečnostem. Do obsáhlé diskuze se zapojili 
všichni členové Výboru. 
 
V 15.45 hodin pozval Výbor na jednání ředitele SPŠ Na Třebešíně RNDr. Františka Bártla a jeho zástupkyni Mgr. 
Taťjanu Kubíkovou, aby se k celé události vyjádřili a doplnili uvedená fakta. Ředitel a jeho zástupkyně informovali o 
situaci z pohledu vedení školy. Členové Výboru pokládali oběma doplňující dotazy. 
V 16.00 se z jednání Výboru omluvila Ing. Alexandra Udženija. Přítomno 7 členů Výboru. 
V 16.45 hodin poděkoval předseda Výboru RNDr. Bártlovi a Mgr. Kubíkové za účast. 
Po odchodu hostů pokračovala diskuze nad přednesenými informacemi a rozprava o dalším postupu v této věci. 
V 17.00 hodin se z jednání Výboru omluvil Mgr. Albert Kubišta. Přítomno bylo 6 členů Výboru. 
 
Předseda Ing. Patrik Nacher poté ukončil diskusi a navrhl členům Výboru k projednanému bodu. 
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Usnesení č. U-VV-0008 

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

I .   p o d p or u j e  
na základě uvedených informací návrh na odvolání ředitele z funkce 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 

3. Prevence a řešení podobných situací do budoucna 

Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Vzhledem k tomu, že projednávání předchozího bodu programu trvalo více než dvě hodiny a další členové Výboru se 
omluvili, že mají jiné povinnosti, navrhl předseda Výboru Ing. Patrik Nacher, aby byl tento bod jednání zařazen na 
řádné jednání Výboru, které se koná dne 17. 3. 2016. 

Usnesení č. U-VV-0009 

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

I .   s c h v a l u j e  
zařazení tohoto bodu jednání na řádné jednání Výboru dne 17. 3. 2016 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

4. Diskuze a závěr 

Předkladatel: předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
Předseda Výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 17.30 hodin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
Zapsal: Mgr. Radana Mrázková, asistentka předsedy Výboru 

Ing. Patrik Nacher 
předseda Výboru pro výchovu a 

vzdělávání ZHMP(který současně plní 
úkoly v oblasti sociální politiky HMP) 

 
 
 
 

RNDr. Marcela Plesníková 
ověřovatelka zápisu, členka 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) 

 


