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Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
I.  souhlasí  

se zprávou o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za I. pololetí 2011 
uvedenou v příloze tohoto usnesení 

II.  ukládá 
předsedkyni výboru Ing. Marii Kousalíkové předložit tuto zprávu jako informaci 
ZHMP na jednání 15. září 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marie Kousalíková 
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 



Příloha k usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP č. 5 ze dne 12. 9. 2011 
 
Tato informace je ZHMP předkládána na základě Jednacího řádu výborů Zastupitelstva 
hlavního města Prahy schváleného usnesením ZHMP č. 08/24 ze dne 29. 5. 2003. Ustanovení 
článku 2 odst. 6 tohoto jednacího řádu stanovuje výborům povinnost pravidelně předkládat 
(zpravidla pololetně) ZHMP zprávu o své činnosti. Tato informace byla projednána a 
schválena výborem pro výchovu a vzdělávání ZHMP na jeho jednání dne 12. 9. 2011. 
 

 
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

 za I. pololetí 2011 
 
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen „výbor“) pracoval v I. pololetí 2011 
v kompletním počtu 9 členů.  
 
Členové výboru: 
Ing. Marie Kousalíková – předsedkyně výboru 

Mgr. Ludmila Štvánová – místopředsedkyně výboru 

Jan Slezák – místopředseda výboru 

Mgr. Ji ří Dienstbier 

Mgr. Albert Kubišta 

Mgr. Marta Semelová 

Mgr. Nataša Šturmová 

Andrea Vlásenková 

David Zelený 

Všichni členové výboru byli členy ZHMP. 
 
Tajemník výboru: 
Ing. Adam Šimčík  
 
Jednání výboru 
V souladu s harmonogramem jednání výboru na I. pololetí 2011 schváleným na jednání 
výboru dne 17. ledna 2011 se během I. pololetí 2011 uskutečnilo celkem 6 řádných jednání 
(17. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 16. května a 20. června). Dále se uskutečnilo 
1 mimořádné jednání výboru (16. února). 
 
Jednání výboru se kromě jeho členů a tajemníka účastnil také náměstek primátora hl. m. 
Prahy pro oblast školství, sportu a památkové péče a dále pracovníci jednotlivých odborů 
MHMP a hosté podle projednávané problematiky. 
 
Na základě předchozí domluvy členů výboru bylo jednání výboru dne 20. června 2011 
výjezdní a uskutečnilo se v Dětském domově a školní jídelně, Praha 9-Dolní Počernice, 
Národních hrdinů 1. 
 



Činnost výboru 
Výbor na svých jednáních projednával obecné i specifické záležitosti týkající se stavu a 
rozvoje výchovy a vzdělávání na území hl. m. Prahy. 
 
Pro rok 2011 si výbor stanovil tři prioritní oblasti své činnosti, 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 
 
Výbor se při své práci zabýval příslušnou problematikou dle schváleného plánu činnosti 
na I. pololetí 2011: 
 
Leden 
Naplněnost škol 
Možnosti ubytování v domovech mládeže pro studenty středních škol 
 
Únor 
Podpora učňovského školství a technických škol - projekt „Řemeslo žije!“ 
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“ 
Projekty z Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy 
 
Duben 
Speciální školství 
Integrace, inkluze 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 
Květen 
Bezpečnost, hygiena a s tím související právní předpisy 
Šikana a další nežádoucí jevy ve školách 
Přijímací řízení 
Informace o rozpočtovém řízení 
 
Červen 
Institucionální péče 
Koncepce péče o ohrožené děti 
Dětské domovy včetně jejich detašovaných pracovišť - startovací byty a byty pro rodinné 
skupiny 
 
Průběžně: 
Aktuální témata 
Školské rady 
 



V I. pololetí 2011 výbor na svých jednáních zejména: 

o po projednání usnesením č. 1 ze dne 17. 1. 2011 schválil návrh termínů jednání výboru 

na 1. pololetí 2011; 

o po projednání usnesením č. 2 ze dne 17. 1. 2011 schválil stěžejní témata své činnosti 

pro rok 2011 a dále návrh plánu činnosti na I. pololetí 2011; 

o po projednání usnesením č. 3 ze dne 21. 2. 2011 doporučil přerušení pořizování změny 

Z 2743/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy; 

o po projednání usnesením č. 4 ze dne 21. 3. 2011 schválil návrh na doplnění jmenování 

zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou. 

 

V I. pololetí 2011 výbor na svých jednáních dále: 

� projednal návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011; 

� projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl. 

m. Praze; 

� projednal a vzal na vědomí plánované vyčlenění hudební větve Gymnázia Jana 

Nerudy; 

� vzal na vědomí přehled naplněnosti škol ve školním roce 2010/2011; 

� vzal na vědomí informaci o možnostech ubytování žáků v hl. m. Praze; 

� vzal na vědomí informaci o podpoře učňovského školství a technických škol a 

projektu „ŘEMESLO ŽIJE!“; 

� vzal na vědomí informaci o 15. ročníku Schola Pragensis; 

� vzal na vědomí informaci o financování škol; 

� vzal na vědomí informaci o centrech pro předškolní děti; 

� vzal na vědomí informaci o Nadačním fondu Cesta ke vzdělání; 

� vzal na vědomí informaci o Metropolitním programu podpory středoškolské jazykové 

výuky; 

� vzal na vědomí informaci o projektech realizovaných z Celoměstských programů 

podpory vzdělávání na území hl m. Prahy za rok 2010; 

� vzal na vědomí informaci o speciálním školství, integraci a inkluzi; 

� vzal na vědomí informaci o pedagogicko-psychologických poradnách; 

� vzal na vědomí informaci o bezpečnosti, hygieně a s tím souvisejícími právními 

předpisy; 

� vzal na vědomí informaci o šikaně a dalších nežádoucích jevech ve školách; 

� vzal na vědomí informaci o rozpočtovém řízení na rok 2011; 



� vzal na vědomí informaci o celoměstských programech podpory vzdělávání na území 

hl. m. Prahy schválených grantovou komisí na rok 2011; 

� vzal na vědomí informaci o péči o ohrožené děti na úzení hl. m. Prahy. 

 
 


