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Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 

zápis z jednání ze dne 10. 1. 2019 
 

Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen „Výbor“) se uskutečnilo od 13.00 
hod. v zasedací místnosti Nová Rada budovy Nové radnice MHMP. 
 
Jednání řídila předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková. 
 
Přítomní členové Výboru: 
Ing. Mariana Čapková 
Mgr. Jiří Koubek 
Ing. Pavel Hájek 
Bc. Michaela Krausová 
Ing. Ivan Pilný 
RNDr. Marcela Plesníková 
Mgr. Jiří Růžička 
Mgr. Jakub Stárek 
 
Omluven:  
Mgr. Jan Čižinský 
Ing. Tomáš Obdržálek 
 
Nepřítomen: 
Mgr. Karel Hanzlík 
 
Hosté:  
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a 
podpory podnikání 
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu (SML) MHMP 
Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro sekci služeb občanům 
Mgr. Bc. Filip Kuchař, vedoucí oddělení koncepce a projektů odboru SML MHMP 
Ing. David Janata, Hospodářská komora hl. m. Prahy 
 
Tajemnice: 
Mgr. Radana Mrázková 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím na jejím 43. – 45. 

jednání  
3. Školské rady - neobsazená místa zástupců zřizovatele 
4. Informace - Projekt KAP a I-KAP (prezentace Mgr. Bc. Filip Kuchař - oddělení 

koncepce a projektů odboru školství, mládeže a sportu a Ing. David Janata - 
Hospodářská komora hl. m. Prahy)  

5. Různé 
6. Diskuze a závěr 
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1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
 
Jednání zahájila úvodním slovem předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková ve 13.05 hodin. 
Přítomno bylo 8 členů Výboru. Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Výboru byl předložen program ke schválení a předsedkyně Výboru se dotázala přítomných, zda 
má někdo z nich příspěvek do bodu Různé. Ing. Ivan Pilný sdělil, že by v tomto bodě rád 
vystoupil s krátkou informací. 
Vzhledem k tomu, že k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, požádala 
předsedkyně Ing. Mariana Čapková o hlasování ke schválení programu jednání. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  8 – 0 – 0 
Program jednání byl schválen. 
 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl navržen Mgr. Jiří Koubek. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  8 – 0 – 0 
Návrh byl schválen. 
 
Výboru byl předložen ke schválení zápis z minulého jednání. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  8 – 0 – 0 
Zápis z minulého jednání Výboru byl schválen. 
 
Následně přikročila předsedkyně Výboru k dalšímu bodu programu. 
 
 
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 43. – 45. jednání 
 
Předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková otevřela rozpravu k předložené souhrnné informaci 
o materiálech projednávaných na 43. - 45. jednání Rady HMP. 
Do rozpravy se nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 43. - 45. jednání 
RHMP na vědomí. 
 
 
3. Školské rady - neobsazená místa zástupců zřizovatele 
 
Předsedkyně Výboru uvedla, že byl členům zaslán materiál se seznamem neobsazených míst 
zástupců zřizovatele ve školských radách. Sdělila, že funkční období zástupců trvá tři roky a 
členství v radách končí postupně. To znamená, že další místa se opět uvolní. Poté předsedkyně 
požádala členy Výboru, aby seznam volných míst projednali na svých klubech a do 25. 1. 2019 
zaslali na e-mail její nebo tajemnice Výboru formuláře s návrhy zástupců pro jednotlivé školy. 
Na příštím zasedání Výboru budou z těchto návrhů hlasováním vybráni jednotliví zástupci. 
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Mgr. Koubek položil doplňující dotaz ke způsobu schvalování nových členů školských rad a 
zajímalo ho, zda se návrhy zřizovatele projednávají s příslušnou školou. Ředitelka odboru Mgr. 
Lenka Němcová k tomu sdělila, že zástupce zřizovatele navrhuje Výbor a Rada HMP tyto 
návrhy schvaluje. Pokud jde o projednání se školami, je to plně v kompetenci zřizovatele, který 
má v každé ze zhruba 140 škol (ne všechny školy mají ze zákona školské rady) dvě místa pro 
své zástupce. 
Do rozpravy se dále nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
 
4. Informace - Projekt KAP a I-KAP (prezentace Mgr. Bc. Filip Kuchař - oddělení koncepce 
a projektů odboru školství, mládeže a sportu a Ing. David Janata - Hospodářská komora hl. 
m. Prahy, hlavní manažer projektu Implementace KAP) 
Předsedkyně Ing. Mariana Čapková v úvodu konstatovala, že tento bod byl na program jednání 
Výboru zařazen na základě žádosti jejího člena Ing. Ivana Pilného, který na minulém jednání 
žádal o aktuální informaci o stavu realizace projektů KAP (Krajského akčního plánu vzdělávání 
realizovaných jednotlivými kraji) a I-KAP (Implementace KAP – realizační projekt k naplnění 
cílů KAP) pro zkvalitňování vzdělávání v Praze. Poté požádala vedoucího oddělení koncepce 
a projektů odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Bc. Filipa Kuchaře o prezentaci 
k tomuto tématu. 
Mgr. Kuchař krátce připomněl podstatu a cíle KAP a také MAP (místní akční plán vzdělávání) 
a upozornil na jejich vzájemnou provázanost. Sdělil, že projekt KAP je naplánován na období 
šesti let a jeho realizace začala v roce 2016. Projekt je rozdělen na dva tříleté úseky – KAP I. 
KAP II. Konec realizace prvního je plánován na červen 2019. Poté pohovořil o současném stavu 
realizace projektu s tím, že aktuálně je naplněno nebo rozpracováno ke splnění přes 85 % 
dílčích cílů KAP I., a také o tom, co vše implementace krajského plánu pro období 2018 – 2021 
Praze přinese. Zmínil zejména zkvalitnění polytechnického vzdělávání na území HMP, rozvoj 
škol jako sdílejících inovativních center vzdělávání a dalšího profesního rozvoje, odborné 
vzdělávání, spolupráci škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství a podporu 
inkluze. Na závěr představil některé konkrétní projekty, které se již realizují. 
 
Předsedkyně Výboru Ing. Čapková poděkovala Mgr. Kuchařovi za přednesenou informaci a 
otevřela k bodu diskusi. 
Ing. Ivan Pilný poděkoval za prezentaci a požádal, zda by mohla být členům Výboru rozeslána. 
Dále v souvislosti se zdroji financování škol konstatoval, že jich je víc. Nyní je např. vypsána 
výzva Strategie digitálního vzdělávání II. Podařilo se peníze z oblasti výzkumu dostat také do 
škol a je tam mnoho možností využití. Celkově je alokováno půl miliardy korun. Nejsou to sice 
peníze na podporu infrastruktury, což je velký problém školství, ale přesto by bylo dobré, aby 
školy z těchto výzev, které mají konečný termín 28. 2. 2019, vyčerpaly co nejvíce peněz. Podle 
něj je třeba školy v čerpání podporovat a vést s nimi aktivní dialog, aby pochopily, v čem tyto 
možnosti čerpání spočívají.   
Ing. Pavel Hájek se poté dotázal, kdy se bude polytechnické vzdělávání v ZŠ zavádět. 
Mgr. Kuchař sdělil, že tato akce již probíhá ve třech pilotních školách. Od února by pak měly 
naběhnout moduly robotiky, které nejsou přímo vázány na speciální učebny a mohou se 
využívat i ve standardních učebnách. Od 1. září 2019 by měla fungovat všechna polytechnická 
hnízda, kterých bude v Praze 35. 
Na otázku Ing. Hájka jakým způsobem se bude využití hnízd ZŠ nabízet, uvedl Ing. David 
Janata, že je k tomu sestaven realizační tým, který již se ZŠ komunikuje. Mnohé školy se také 
aktivně hlásí samy. Konstatoval, že zájem je značný a celou poptávku se asi uspokojit nepodaří. 
Školy budou tedy vybrány podle pořadí, v jakém se do tohoto projektu přihlásí. 
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Ředitelka odboru Mgr. Němcová k tomu doplnila, že o celém projektu v jeho začátcích byli 
informováni vedoucí odborů školství na MČ. Dodala, že se nepočítá s tím, že by mohla být 
pokryta poptávka všech škol. Na to nejsou kapacity. Uvedla také, že v tomto projektu nejde o 
suplování předmětu pracovní činnosti. Je to nabídka nadstavby.  
RNDr. Marcela Plesníková k tomu podotkla, že záleží na škole, jak si v rámci výchovně 
vzdělávacího programu nastaví předmět praktické činnosti a co v rámci tohoto předmětu 
pokryje. Dále za Prahu 13 poděkovala za spolupráci s Mgr. Kuchařem, která je na velmi dobré 
úrovni a městská část je tak o projektech KAP dobře informována. 
Mgr. Jiří Růžička konstatoval, že jeho vztah k těmto projektům byl vždy vlažný a je stále. 
Vzhledem k tomu, co vše podle jeho zkušeností na školy míří, co jim je neustále nabízeno, co 
všechno musí realizovat, chybí na nich pozice pracovníka, který by se tím vším zabýval. Řekl, 
že nechce zpochybňovat přínos těchto projektů, ale pokud se na školách nezmění personální 
obsazení, tak je to pro ty školy spíš drtící. Radního PhDr. Mgr. Víta Šimrala v souvislosti s tím 
informoval, že když se před několika lety jednalo o změně financování školství, tak ředitelé 
škol apelovali na to, aby se změnilo personální obsazení na školách. Žádné navýšení 
nepedagogických pracovníků se však nekoná. Škola má stále jednoho ředitele, jednoho až dva 
zástupce, hospodářku a někdy účetní. Díky personálnímu obsazení je realizace všech těchto 
programů nezvládnutelná.  
Ing. Ivan Pilný k tomu dodal, že tam kde se to dnes daří uplatňovat, jsou osvícení ředitelé a 
učitelé, kteří dělají víc, než musí a berou práci ne jako povolání ale poslání. Tam to začíná 
fungovat. Podle něj je ale ve školství nedostatek lidí nejen kvůli penězům, ale i kvůli postavení 
pedagogů. Řekl, že je potřeba hledat cesty, jak to nenechat jen na školách, které nemají lidi a 
nemůžou je zaplatit. Je třeba hledat řešení této situace. 
RNDr. Plesníková k tomu uvedla, jak tento problém řešili na Praze 13. Protože ředitelé mají 
dost své práce, zaplatila MČ agenturu, která to školám procesuje. Agentura je potom placená 
za to, jak jsou školy v projektech úspěšné. 
Mgr. Jiří Růžička k tomu doplnil, že Smíchovská střední průmyslová škola zase k těmto 
projektům využívá bývalých studentů, kteří už jsou na vysokých školách. Jen na ně musí ředitel 
školy sehnat peníze. V současné personální a finanční situaci to však není jednoduché. 
 
 
5. + 6. Různé, diskuze, závěr 
 
V bodě Různé požádala předsedkyně Výboru Ing. Ivana Pilného, aby přednesl svůj příspěvek, 
který avizoval na začátku jednání. 
Ing. Ivan Pilný konstatoval, že by rád obrátil pozornost na instituci jménem Digikoalice nebo-
li Česká národní koalice pro digitální pracovní místa - www.digikoalice.cz, jíž je předsedou. Je 
to aktivita, která probíhá v řadě států Evropy. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních 
institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových 
organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke 
zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět za pomocí svých 
digitálních dovedností na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české 
ekonomiky. V současné době má toto sdružení 113 členů. Webová stránka má tři základní 
vstupy: Propojujeme (informace o akcích a kurzech), Inspirujeme (příklady dobré praxe), 
Podporujeme (veřejné závazky a projekty členů). Na stránkách webu je uvedeno mnoho 
informací, zajímavé jsou např. jednotlivé aktivity, na kterých se vzájemně dohodnou členové 
sdružení. Praha není členem sdružení, zapojeny jsou pouze některé pražské školy. Projekt je 
financován MŠMT a Ing. Pilný poznamenal, že doporučuje se do této platformy zapojit. Nejen 
hlavnímu městu, ale i jednotlivým školám. Na stránkách naleznou nabídky desítek seminářů, 
které se dělají po celé republice, informace o tom, co se kde děje, je tam prostor pro komunikaci 
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nebo možnosti další inspirace. Uvedl, že Digikoalice je nástroj, který lze začít okamžitě 
využívat a podle jeho názoru plně nahrazuje tzv. ozvučnou desku. Závěrem svého vystoupení 
nabídl zprostředkování prezentace k tomuto tématu, což Ing. Čapková uvítala s tím, že téma 
zařadí do programu příštího zasedání Výboru. 
Poté se předsedkyně Výboru dotázala, zda jsou do bodu Různé nějaké další podněty. Ředitelka 
odboru Mgr. Němcová ještě vystoupila se stručnou informací o tom, že odbor školství 
v posledních čtyřech týdnech zpracoval devět rozvojových programů vzešlých z MŠMT, které 
mohou školám přinést další peníze. 
Na závěr bodu Ing. Ivan Pilný požádal o informaci na příští jednání Výboru, do jaké míry se 
školy zapojují do strategických výzev a zda by bylo v tomto okamžiku ještě možné udělat něco 
pro to, aby peníze, které jsou na projekty alokovány, bylo možno maximálně využít, i když je 
termín uzávěrky již na konci února. Mgr. Němcová uvedla, že odbor může školám opět 
připomenout, aby se do těchto výzev přihlásily. 
 
Do diskuze se již nepřihlásil žádný člen Výboru. 
 
 
Předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková závěrem poděkovala všem přítomným za účast a 
ukončila jednání ve 14.30 hod. 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Mgr. Jiří Koubek, ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Radana Mrázková, tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 


