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

ZÁPIS z 2. jednání
Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
konaného dne 11. 2. 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, Hana Nováková, RNDr. Marcela
Plesníková, Mgr. Marta Semelová, PhDr. Tomáš Klinecký

Omluveni:

Mgr. Albert Kubišta, Mgr. Petr Prchal, Ing. Alexandra Udženija

Nepřítomni:
Hosté:
Jednání řídil:

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

Text zahájení:
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, zahájil jednání ve 14.10 hodin, přítomné členy Výboru přivítal a konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina členů Výboru a Výbor je usnášeníschopný.
Schválený program:
Bod

Věc

1.

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

2.

Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 1. - 4. jednání

3.

Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP dne 25.2.2016: R-20369, R-20405, R20433, R20443, R-20564, R-20613 a R-20631

4.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy s vyhodnocenými připomínkami MŠMT a členů
ZHMP

5.

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb + dotace v programu D + dotace v programu C - rodinná politika

6.

Různé

7.

Diskuze a závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého jednání Výboru
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, představil navrhovaný program dnešního jednání a otevřel k návrhu programu
diskuzi. K návrhu programu nepředložil žádný člen Výboru pozměňovací návrh.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Výboru navrhl Ingr. Patrik Nacher, předseda Výboru, člena Výboru Mgr.
Jana Čižinského.
Předseda Výboru, Ing. Patrik Nacher, otevřel rozpravu k zápisu z minulého jednání Výboru. K zápisu neměl žádný člen
Výboru připomínky.
Usnesení č. U-VV-0001
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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. Jana Čižinského

3.

zápis z jednání Výboru, které se uskutečnilo dne 14. 1. 2016

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

2.

Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 1. - 4. jednání
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, krátce uvedl předložený materiál a otevřel k tomuto bodu jednání rozpravu. Do
rozpravy se žádný z členů Výboru nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0002
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

bere na vědomí
předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 1. až 4. jednání RHMP dle přílohy č. 1 a 2 tohoto
usnesení

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

3.

Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP dne 25.2.2016: R-20369, R-20405, R20433, R20443, R-20564, R-20613 a R-20631
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ve 14.14 hodin se, před projednáváním tohoto bodu, na jednání dostavila MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, členka
Výboru.
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, stručně uvedl obsah jednotlivých materiálů. K tomuto bodu jednání otevřel
rozpravu. Mgr. Marta Semelová požádala o upřesnění tisku R-20631, tedy o poskytnutí daru Asociaci občanských
poraden.
Předseda Výboru, Ing. Patrik Nacher, doplnil, že na území hl. m. Prahy působí 6 občanských poraden, které nabízejí
pomoc osobám ve finanční tísni, věnují se problematice dluhů a osobních bankrotů. Práce občanských poraden je v
této oblasti poskytována na profesionální úrovni a nabídl členům Výboru k dispozici výroční zprávu o činnosti
občanských poraden za minulý rok.
Do diskuze se dále nikdo nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0003
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

souhlasí
s předloženými tisky R-20369, R-20405, R20433, R-20443, R-20564, R-20613 a R-20631 a navrhuje
Zastupitelstvu hl. m. Prahy tisky projednat a schválit v předloženém znění

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

4.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy s vyhodnocenými připomínkami MŠMT a členů ZHMP
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Předseda Výboru, Ing. Patrik Nacher, uvedl tento bod jednání a požádal o představení předložených materiálů Mgr.
Lenku Němcovou, ředitelku odboru školství a mládeže MHMP. Mgr. Lenka Němcová představila vypořádání
připomínek, které byly zaslány členy Výboru a uvedla, že většina připomínek členů Výboru byla do materiálu
zapracována. Zapracovány nebyly připomínky č. 12, 13 a 14, jelikož jsou součástí dalších materiálů MHMP nebo
přímo školních plánů prevence a vzdělávacích plánů. Předseda Výboru poděkoval odboru školství a mládeže za
zpracování materiálu a otevřel k tomuto bodu jednání rozpravu.
Mgr. Marta Semelová ocenila zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m.
Prahy, zejména s ohledem na podporu vzdělávání pedagogů v mateřských školách a podporu školních psychologů a
posílení mezd. Dále uvedla, že je třeba spíše preferovat rozvoj mateřských škol než dětských skupin a ocenila
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zpřísnění podmínek pro víceletá gymnázia. Doporučuje se věnovat podpoře školních dílen. Mgr. Lenka Němcová
uvedla, že již dnes střední školy nabízejí základním školám možnost využití prostor středoškolských dílen i odborných
pracovníků pro potřeby práce se žáky základních škol. Ve vztahu ke vzniku dětských skupin doplnila, že městské části
hl. m. Prahy se snaží rozšiřovat kapacity mateřských škol a nedostatek míst neřeší dětskými skupinami.
Do diskuze se dále nikdo nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0006
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

bere na vědomí
vypořádání připomínek členů Výboru k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
hlavního města Prahy 2016 - 2020 uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu

II.

souhlasí
s předloženým zněním Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy
2016 - 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a navrhuje ZHMP materiál projednat a schválit v
předloženém znění

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

5.

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb + dotace v programu D + dotace v programu C - rodinná politika
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, představil členům Výboru předložený materiál a ocenil rychlost zpracování
grantového řízení v letošním roce. O podrobnější informace k materiálům požádal Ing. Mgr. Irenu Ropkovou, členku
ZHMP a PhDr. Tomáše Klineckého, ředitele odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP. Ing. Mgr. Irena
Ropková popsala dosavadní proces tvorby návrhů jednotlivých dotací a jejich projednávání. PhDr. Tomáš Klinecký
doplnil, že ze strany MPSV bylo hl. m. Praze přiděleno 671 852 000 Kč na podporu poskytovatelů sociálních služeb.
Dále uvedl, že ze strany některých krajů je požadováno dofinancování sociálních služeb a lze tedy předpokládat, že ze
strany MPSV proběhne v průběhu roku dofinancování. Předseda Výboru, Ing. Patrik Nacher se dotázal, zda je do
budoucna zvažována změna směrného čísla. PhDr. Klinecký uvedl, že ve zpracovávaných novelách příslušných
předpisů se taková změna neobjevuje. V současné době je v oblasti financování sociálních služeb ve státním rozpočtu
alokována taková částka, která ač není dostatečná, hl. m. Praha je rámci svého rozpočtu v současné době schopna
dofinancovat poskytování sociálních služeb v potřebných kapacitách. Mgr. Marta Semelová doplnila, že dle
informací, které má k dispozici, je plánováno ve státním rozpočtu zachování finančních prostředků pro oblast
sociálních služeb i v letech 2017 a 2018.
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová se dotázala na způsob výpočtu navržených dotací v programu C a D, možnost odvolání
proti rozhodnutí o přidělení či nepřidělení grantu a zda je v rámci těchto grantů žádána dotace na realizace akce
Mezi ploty. PhDr. Tomáš Kliencký vysvětlil systém hodnocení uvedených programů, kdy se jedná o kombinaci
externích hodnocení a hodnocení ze strany MHMP. Ing. Mgr. Irena Ropková doplnila, že na akci Mezi ploty není v
rámci těchto dotačních řízení žádáno. PhDr. Tomáš Klinecký doplnil, že možnost odvolání není v těchto dotačních
řízeních C a D ukotvena, jelikož se jedná o projektové žádosti. Ing. Mgr. Ropková doplnila, že se jedná zejména o
žádosti o dotace na realizaci jednorázových akcí, seminářů, konferencí apod. a celkové finanční prostředky, které
jsou na tuto oblast v rozpočtu hl. m. Prahy činí 2 000 000 Kč.
Do diskuze se dále nikdo nehlásil.
Usnesení č. U-VV-0004
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

souhlasí
1.

s předloženými návrhy dotací pro poskytovatele sociálních služeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
navrhuje ZHMP projednat a schválit poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb schválit v
předloženém znění

2.

s předloženými návrhy dotací v programu D dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

s předloženými návrhy dotací v programu C-rodinná politika dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a navrhuje
ZHMP projednat a schválit poskytnutí dotací v programu C-rodinná politika schválit v předloženém znění

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

Různé
Předkladatel: Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, krátce uvedl tento bod jednání a požádal PhDr. Tomáše Klineckého o stručnou
informaci k předloženým materiálům. PhDr. Tomáš Klinecký pozval členy Výboru k účasti na jednání k výsledkům
hospodaření příspěvkových organizací dle Rozpisu uvedeného v příloze tohoto bodu jednání. Na jednání je možné se
dostavit i bez předchozího oznámení.
Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru, zhodnotil pozitivně návštěvu služeb pro lidi bez domova, která byla připravena
pro členy Výboru a požádal PhDr. Tomáše Klineckého o předložení souhrnné informace o opatřeních pro lidi bez
domova v zimním období na příští jednání Výboru.
Usnesení č. U-VV-0005
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP)
I.

7.

bere na vědomí
1.

materiál Rozpis výsledků hospodaření za rok 2015 příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP
MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

informaci k opatřením pro lidi bez domova v zimním období

Diskuze a závěr
Do diskuze se dále nikdo nehlásil. Předseda Výboru, Ing. Patrik Nacher, jednání v 15.00 hodin ukončil.

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

Mgr. Jan Čižinský
Ověřovatel zápisu, člen 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, vedoucí oddělení prevence
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