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Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 

zápis z jednání ze dne 12. 4. 2018 
 

Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen „Výbor“) se uskutečnilo od 14.00 
v zasedací síni Nová Rada budovy Nové radnice MHMP. 
 
Jednání řídila předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá. 
 
Přítomní členové Výboru: 
Mgr. Jan Čižinský 
Mgr. Albert Kubišta 
Hana Nováková 
RNDr. Marcela Plesníková  
Mgr. Marta Semelová  
JUDr. Vladislava Veselá 
 
Omluveni:  
Ing. Patrik Nacher  
 
Nepřítomni: 
Ing. Alexandra Udženija 
Mgr. Petr Prchal 
 
Hosté:  
Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro oblast školství a evropských fondů 
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže (SML) MHMP 
Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro sekci služeb občanům 
PaedDr. Iva Křivánková, ředitelka ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici 
 
Tajemnice: 
Mgr. Radana Mrázková 
 
 
Program: 
 

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

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 9. - 13. jednání  
3. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP: R-28438 (k realizaci 

pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 
21 MČ hl. m. Prahy - síť škol), R-28454 (k návrhu využití finančních prostředků z OP 
PPR, výzva č. 30), R-28598 (k návrhu na realizaci projektu s názvem „Komplexní 
program rozvoje a podpory pražského školství“, realizovaného v rámci prioritní osy 3 
OP VVV), R-28653 (k návrhu na změnu ZL SPŠ na Proseku, Novoborská, Praha 9 a k 
návrhu obecně závazné vyhlášky), Z-6210 (k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů), Z-6216 (k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů) 



2 
 

4. Tisky, které byly projednány na březnovém zasedání RHMP a ZHMP: R-28277 (k 
návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitele školy v působnosti odboru SML a provedení úkonů 
souvisejících), Z-5873 (k návrhu na změnu ZL ZŠ při Psychiatrické nemocnici 
Bohnice), Z-6017 (k návrhu na změnu ZL SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 
5), Z-6023 (k návrhu na změnu ZL ZŠ a MŠ, Praha 8, Za Invalidovnou), Z-6032 (k 
návrhu na změnu ZL Gymnázia Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle), Z-6160 
(Informace - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za 
školní rok 2016/2017) 

5. Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze: ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově 
nemocnici, Praha 4 (PaedDr. Iva Křivánková, ředitelka školy) 

6. Různé  
7. Diskuze a závěr 

 
1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého 
jednání Výboru 
Jednání zahájila úvodním slovem předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá ve 14.10 
hodin. 
Přítomno bylo 5 členů Výboru. Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Výboru byl předložen program ke schválení. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky, předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá požádala o hlasování ke schválení 
programu jednání. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  5 – 0 – 0 
Program jednání byl schválen. 
 
Ověřovatelem zápisu z jednání byla navržena RNDr. Marcela Plesníková. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  5 – 0 – 0 
Návrh byl schválen. 
 
Výboru byl předložen ke schválení zápis z minulého jednání. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  5 – 0 – 0 
Zápis z minulého jednání Výboru byl schválen. 
 
 
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 9. - 13. jednání 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá otevřela rozpravu k předložené souhrnné 
informaci o materiálech projednávaných na 9. - 13. jednání Rady HMP. 
Do rozpravy se nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
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Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 9. - 13. jednání 
RHMP na vědomí. 
 
 
3. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP:  
 
R-28438 (k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako 
cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol), R-28454 (k návrhu využití finančních 
prostředků z OP PPR, výzva č. 30), R-28598 (k návrhu na realizaci projektu s názvem 
„Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“, realizovaného v rámci 
prioritní osy 3 OP VVV), R-28653 (k návrhu na změnu ZL SPŠ na Proseku, Novoborská, 
Praha 9 a k návrhu obecně závazné vyhlášky), Z-6210 (k návrhu na úpravu rozpočtu 
běžných výdajů), Z-6216 (k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů) 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá krátce seznámila přítomné s obsahem tisků a 
předala slovo ředitelce odboru školství Mgr. Němcové, která k materiálům podala doplňující 
informace. Poté k tiskům krátce pohovořila radní Ing. Mgr. Ropková a JUDr. Veselá k bodu 
otevřela rozpravu. 
Do rozpravy se nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
Předsedkyně JUDr. Veselá proto navrhla usnesení a požádala o hlasování k uvedeným tiskům. 
 
Usnesení: Výbor souhlasí s předloženými tisky a navrhuje ZHMP ho projednat a schválit 
v předloženém znění. 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  4 – 0 –1 
Návrh nebyl schválen. 
 
Ve 14.15 hod. se dostavila Mgr. Marta Semelová. Přítomno 6 členů Výboru. 
 
 
4. Tisky, které byly projednány na březnovém zasedání RHMP a ZHMP: R-28277 (k 
návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce na 
pracovním místě ředitele školy v působnosti odboru SML a provedení úkonů souvisejících), 
Z-5873 (k návrhu na změnu ZL ZŠ při Psychiatrické nemocnici Bohnice), Z-6017 (k 
návrhu na změnu ZL SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5), Z-6023 (k návrhu na 
změnu ZL ZŠ a MŠ, Praha 8, Za Invalidovnou), Z-6032 (k návrhu na změnu ZL Gymnázia 
Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle), Z-6160 (Informace - Výroční zpráva o stavu a 
rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2016/2017) 
 
Předsedkyně JUDr. Veselá uvedla, že vzhledem k tomu, že bylo březnové jednání Výboru 
vzhledem k omluvě z účasti většiny členů zrušeno, jsou tyto tisky předkládány přítomným pro 
informaci na tomto jednání. 
Ing. Mgr. Ropková k těmto materiálům dodala, že se jednalo vesměs o změny zřizovacích 
listin. Jedním z tisků s jiným tématem byla pak informace k Výroční zprávě a  
druhým vyhlášení konkurzů na místa ředitelů některých středních škol. 
Předsedkyně Výboru otevřela k bodu rozpravu. 
Mgr. Semelová se k tisku o odvolání ředitelů dotázala, zda se do konkurzu znovu hlásí PhDr. 
Petr Klíma, ředitel pedagogicko-psychologické poradny Praha 3. Ředitelka Mgr. Němcová 
sdělila, že uzávěrka konkurzů je 30. dubna, takže není zatím známo, kdo se hlásí.   
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. 
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5. Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze (ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově 
nemocnici, Praha 4 - PaedDr. Iva Křivánková, ředitelka školy) 
 
V úvodu dalšího bodu představila předsedkyně JUDr. Vladislava Veselá členům Výboru 
ředitelku Základní školy a Mateřské školy při Fakultní Thomayerově nemocnici PaedDr. Ivu 
Křivánkovou a požádala ji o prezentaci této školy. 
 
V 14.20 hod. odešel Mgr. Jan Čižinský. Přítomno 5 členů Výboru.  
 
V 14.25 hod. odešel Mgr. Albert Kubišta. Přítomni 4 členové Výboru.  
Výbor je neusnášeníschopný. 
 
Ředitelka PaedDr. Iva Křivánková přiblížila organizační schéma školy a seznámila přítomné 
s historií jejího vzniku. Uvedla, že mateřská škola při Thomayerově nemocnici zahájila svou 
činnost již v roce 1929. Základní škola pak v nemocnici vznikla v roce 1943. Postupně se 
působnost mateřské a základní školy při nemocnici rozšiřovala až do současné podoby, kdy je 
nemocnice spádová nejen pro děti z Prahy a Středočeského kraje, ale na některých odděleních 
i pro děti z celé republiky. PaedDr. Křivánková dále popsala činnost učitelů na jednotlivých 
dětských odděleních. Uvedla, že všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní a všichni také 
absolvovali speciální pedagogiku, což je podle ní nezbytné pro práci s dětmi nejen na 
psychiatrickém, ale i na ostatních odděleních, protože učitelé leckdy působí i jako poradci. 
Poté ředitelka pohovořila o činnosti mateřské školy pro děti zaměstnanců nemocnice, která je 
s ohledem na pracovní dobu otevřena již od 6 hodin ráno. Na závěr ředitelka Křivánková 
představila akce a projekty, které školy v rámci své činnosti realizuje, například návštěvy 
solné jeskyně, různá vystoupení dětí nebo projekty zdravá svačina, či bezpečný pes. Uvedla 
také, že se škola snaží na tyto aktivity získávat granty z různých programů a zmínila 
spolupráci s oddělením grantových aktivit Thomayerovy nemocnice, díky níž se podařilo 
získat tři granty z Operačního programu Praha adaptabilita. V souvislosti s tím pochválila 
výbornou spolupráci s nemocnicí a poděkovala za spolupráci také zřizovateli školy.  
JUDr. Vladislava Veselá poděkovala paní ředitelce za podrobnou informaci o činnosti školy a 
otevřela k bodu diskusi. Hned položila i první otázku: Kolik zhruba mají v nemocniční škole 
dětí. I když je jasné, že se stav stále mění a těžko se to počítá, jaký je alespoň průměr. PaedDr. 
Křivánková sdělila, že v mateřské škole mají měsíčně přes 150 dětí, v základní pak 130. 
JUDr. Veselou dále zajímalo, zda musí mít učitelé nějaké zdravotnické vzdělání či školení. 
K tomu paní ředitelka uvedla, že Thomayerova nemocnice má doškolovací centrum a všichni 
učitelé, kteří nastoupí, musejí projít školením kardiopulmonální resuscitace a učitelé, kteří 
chodí na psychiatrii, jsou školeni i v pomoci při záchvatu epilepsie případně na některé další 
speciální úkony. 
Mgr. Marta Semelová poděkovala za prezentaci školy a dotázala se, kdy se s dětmi začíná 
pracovat poté, když jsou přijaty do nemocnice. Ředitelka Křivánková konstatovala, že se to 
liší podle jednotlivých oddělení. Například na psychiatrii jsou děti rovnou po příjmu zařazeny 
do školy a školky, protože se počítá s jejich pobytem zhruba na 6 týdnů. Na ostatních 
odděleních je to tak, že primář sdělí, kdy je dítě připraveno výuku absolvovat.  
Za představení činnosti školy a za její příkladné vedení poděkovala ředitelce Křivánkové také 
RNDr. Marcela Plesníková. 
 
Do rozpravy se dále nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
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6. + 7. Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedkyně  JUDr. Vladislava Veselá pozvala všechny přítomné členy Výboru na slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěží Sollertia Praha a předání stříbrných medailí hl. m. Prahy 
s udělením titulu Sollers vítězům soutěží ve školním roce 2017/2018. Slavnostní akt se 
uskuteční 14. května 2018 od 15.00 hod. v Brožíkově sále Staroměstské radnice. 
 
Do diskuze se již nepřihlásil žádný člen Výboru. 
 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá závěrem poděkovala všem přítomným za účast 
a ukončila jednání ve 14.55 hod. 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
JUDr. Vladislava Veselá, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
RNDr. Marcela Plesníková, ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Radana Mrázková, tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
 


