
Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a 
vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 

Přítomni: 

Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, 
Mgr. Nataša Šturmová, Mgr. Albert Kubišta, Mgr. Marta Semelová 

  

Omluveni: 

David Zelený, Andrea Vlásenková 

  

Hosté: 

Ing. Antonín Weinert, CSc. (náměstek primátora), Ing. Irena Ondráčková (ZŘ 
MHMP), Mgr. Lenka Němcová (SMT), PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. (SMT), 
PhDr. Karel Fryč (SMT), Mgr. Eva Dvořáčková (ČMOSPŠ Praha), RNDr. Tomáš 
Hudeček, Ph.D. (ZHMP) 

  

Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen „výbor“) dne 17. ledna 
2011 se konalo v místnosti 205 budovy Magistrátu hl. m. Prahy, bylo zahájeno v 
15.00 hod. a ukončeno v 16.30 hod. Po celou dobu jednání řídila předsedkyně 
výboru Ing. Marie Kousalíková.  

  

Program a obsah jednání 

Na úvod Ing. Kousalíková uvítala členy výboru na jeho prvním jednání, představila 
členům výboru hosty a konstatovala, že výbor je schopen usnášet se, protože v daný 
okamžik bylo přítomno 7 z 9 zvolených členů výboru. 

  

1) Schválení pořadu jednání a volba ověřovatele zápisu 

Ing. Kousalíková předložila členům výboru ke schválení návrh pořadu jednání a 
otevřela k tomuto návrhu diskuzi. Za ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Dienstbier. 

  

Výbor navržený pořad jednání schválil bez připomínek. Výbor zvolil Mgr. Dienstbiera 
ověřovatelem zápisu. 



Pro: 7 

  

2) Informace o činnosti výboru ve 2. pololetí 2010 

Ing. Kousalíková informovala výbor o činnosti výboru ve 2. pololetí roku 2010. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

3) Schválení termínů jednání výboru na 1. pololetí 2011 

Ing. Kousalíková předložila výboru ke schválení návrh termínů jednání výboru 
na 1. pololetí roku 2011 a otevřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

Mgr. Štvánová sdělila, že se nebude moci zúčastnit jednání výboru 16. května 2011. 

  

Výbor návrh schválil s tím, že bere na vědomí avizovanou neúčast Mgr. Štvánové na 
jednání 16. května 2011 a bude o případné změně termínu jednat. 

Pro: 6 

Zdržel se: 1 

  

 

4) Přehled naplněnosti škol ve školním roce 2010/2011 

Ing. Kousalíková předložila výboru informaci o stavu naplněnosti škol zřizovaných hl. 
m. Prahou ve školním roce 2010/2011, stručně shrnula situaci na gymnáziích, 
obchodních akademiích, upozornila na problém nedostatku žáků zejména na 
některých oborech středních průmyslových škol a otevřela k tomuto bodu jednání 
diskuzi. 

  

Ing. Weinert informoval výbor, že hl. m. Praha nepodporuje jakékoliv rozšíření oborů 
na soukromých školách (s výjimkou tzv. nástavbových) a že na školách zřizovaných 
hl. m. Prahou existují všechny potřebné obory.  

  



Ing. Kousalíková stručně popsala projekt ŘEMESLO ŽIJE! a probíhající akci (spoty 
na TV Óčko), která technické obory propaguje. 

  

Mgr. Štvánová se vzhledem k poptávce po pracovnících v oboru jaderná energetika 
dotázala, zda existuje na některé střední škole v Praze obor související s touto 
profesí. Mgr. Němcová sdělila, že bude výbor informovat, zda takový či příbuzný obor 
existuje. 

  

Mgr. Semelová ocenila podporu učňovských oborů a oborů na průmyslových 
školách, zároveň doporučila získat zkušenosti také z jiných krajů a navrhla jednání 
s MČ o podpoře polytechnické výchovy na ZŠ.  

  

Mgr. Dvořáčková upozornila, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků a 
odborného personálu nemají ředitelé pražských ZŠ zájem na udržování dílen pro 
polytechnickou výchovu. 

  

Ing. Kousalíková upozornila na možnost, kdy by polytechnická výchova základních 
škol mohla probíhat na odborných středních školách, které mají potřebné vybavení i 
kvalifikovaný personál. Zároveň upozornila na problémy s tím spojené, 
např. problémy s dodržením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci apod. 

  

Mgr. Němcová doplnila, že některé, zatím jednorázové akce, již proběhly v rámci tzv. 
dnů otevřených dveří, jichž se zúčastnila řada žáků základních škol. 

  

Ing. Weinert sdělil, že ministr Dobeš prosazuje zrušení 20 % škol, hl. m. Praha se 
bude snažit hledat vhodná řešení této situace. Ing. Kousalíková upozornila na 
avizovaný velký úbytek žáků vycházejících ze základních škol a doporučila počkat na 
výsledky přijímacích řízení. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

5) Možnosti ubytování žáků v Praze 



Ing. Kousalíková předložila výboru informaci o naplněnosti v domovech mládeže 
zřizovaných hl. m. Prahou a otevřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

6) Návrh plánu činnosti výboru na 1. pololetí 2011 

Ing. Kousalíková předložila výboru ke schválení tři stěžejní témata, kterými by se měl 
výbor při své činnosti zabývat v roce 2011 a návrh plánu činnosti výboru na 1. 
pololetí roku 2011. Poté otevřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

  

Pan Slezák navrhl, aby do plánu činnosti byla zahrnuta informace o Nadačním fondu 
„Cesta ke vzdělání“. 

Mgr. Semelová navrhla, aby tématem jednoho jednání výboru byly základní 
umělecké školy. 

Mgr. Šturmová navrhla uspořádání návštěvy členů výboru jedné speciální školy před 
dubnovým jednáním výboru, které se zaměří na speciálnímu školství. 

Ing. Kousalíková doporučila školu pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. 

  

Výbor návrh schválil s tím, že byla do plánu na měsíc březen doplněna informace o 
Nadačním fondu „Cesta ke vzdělání“, že téma ZUŠ bude vzhledem k naplněnosti 
plánu zařazeno do 2. pololetí 2011 a že budou odborem SMT zjištěny a sděleny 
výboru možné termíny návštěvy Základní školy a Střední školy pro žáky se 
specifickými poruchami chování Na Zlíchově v Praze 5. 

Pro: 7 

  

7) Různé 

a) informace o jednání na MŠMT 

Ing. Weinert a Ing. Kousalíková informovali výbor o schůzce s ministrem Dobešem, 
která se uskutečnila 13. prosince 2010. 

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  



b) informace o novele školského zákona 

Ing. Kousalíková předložila výboru písemnou informaci o připravované novele 
školského zákona a o jeho konkrétních zamýšlených změnách. 

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

c) školské rady 

Ing. Kousalíková předložila výboru informaci o uvolněných místech zástupců 
zřizovatele ve školských radách při školách zřizovaných hl. m. Prahou a doporučila 
členům výboru, aby za své kluby navrhli své zástupce do školských rad.  

Výbor vzal informaci na vědomí s tím, že členové výboru tak učiní nejpozději do 
konce ledna 2011. 

  

d) návrhy na místopředsedy a tajemníka výboru  

Klub zastupitelů ČSSD navrhuje za místopředsedu výboru Jana Slezáka. 

Klub zastupitelů TOP09 navrhuje za místopředsedkyni výboru Mgr. Ludmilu 
Štvánovou. 

Ing. Kousalíková navrhla za tajemníka výboru Ing. Adama Šimčíka. 

  

Výbor vzal nominace na vědomí. 

  

Ing. Kousalíková poděkovala členům výboru za účast a jednání výboru ukončila. 

Příští jednání výboru se bude konat v pondělí 21. února 2011 v 15.00 hod. v 
místnosti č. 205 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. 

  

V Praze dne 17. ledna 2011 

  

 

  



  

Ing. Marie Kousalíková 

předsedkyně výboru 

  

  

  

Přílohy 

Prezenční listina 

Usnesení výboru 

  

  

Mgr. Jiří Dienstbier ml. 

ověřovatel zápisu 

  

  

  

Ing. Adam Šimčík  

zapisovatel 

 

Hlavní město Praha 

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

Usnesení 

výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

číslo 1 

ze dne 17. ledna 2011 



  

k návrhu termínů jednání výboru na první 1. pololetí roku 2011 

  

Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

  

I.     schvaluje 

návrh termínů jednání výboru na 1. pololetí 2011 dle přílohy tohoto usnesení  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Marie Kousalíková 

předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

 

Příloha k usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP č. 1 ze dne 17. ledna 
2011 

Termíny jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP na 1. pololetí 2011 

  

  

17. ledna 



21. února 
21. března 
18. dubna 
16. května 
20. června 

  

Jednání se uskuteční vždy od 15.00, v místnosti 205 ve druhém patře budovy 
Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

 

Hlavní město Praha 

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

Usnesení 

výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

číslo 2 

ze dne 17. ledna 2011 

  

k návrhu stěžejních témat činnosti výboru pro rok 2011 
a k návrhu plánu činnosti na 1. pololetí 2011 

  

Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

  

I.     schvaluje 

stěžejní témata své činnosti pro rok 2011 kterými jsou: 

1) Podpora učňovského školství a technických oborů na středních školách 

2) Podpora jazykové výuky a podpora nadaných žáků 

3) Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

  

II.    schvaluje 



návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2011 dle přílohy tohoto usnesení 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Marie Kousalíková 

předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

 

Příloha k usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP č. 2 ze dne 17. ledna 
2011 

Návrh plánu činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP na 1. pololetí 
2011 

  

Leden 

Naplněnost škol 

Možnosti ubytování v domovech mládeže pro studenty středních škol 

  

Únor 

Podpora učňovského školství a technických škol - projekt „Řemeslo žije!“ 

Přijímací řízení 



Státní maturity 

Informace o 15. ročníku Schola Pragensis 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl. m. Praze 

  

Březen 

Financování škol 

Centra předškolních dětí 

Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky 

Nadační fond „Cesta ke vzdělání“ 

Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory vzdělávání 
na území hl. m. Prahy za rok 2010 

Informace o celoměstských programech podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy 
schválených grantovou komisí na rok 2011 

  

Duben 

Speciální školství 

Integrace, inkluze 

Pedagogicko-psychologické poradny 

  

Květen 

Bezpečnost, hygiena a s tím související právní předpisy 

Šikana a další nežádoucí jevy ve školách 

Informace o rozpočtovém řízení 

  

Červen 

Institucionální péče 



Koncepce péče o ohrožené děti (schválená usnesením ZHMP číslo 28/26 ze dne 
18.6.2009) 

Dětské domovy včetně jejich detašovaných pracovišť - startovací byty a byty pro 
rodinné skupiny 

Projednání návrhů témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání na 
území hl. m. Prahy za rok 2012 

  

Průběžně: 

Aktuální témata 

Školské rady 

  

Plánované návštěvy: 

ZŠ a SŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19/254, 

Dětský domov a školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 

Dětský domov a školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 

 


	Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

