
1 
 

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 

zápis z jednání ze dne 6. 6. 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 
Mgr. Jan Čižinský 
Ing. Pavel Hájek 
Mgr. Karel Hanzlík 
Bc. Michaela Krausová 
Ing. Ivan Pilný 
RNDr. Marcela Plesníková 
Mgr. Jakub Stárek 
 
Omluven:  
Mgr. Jiří Růžička 
 
Nepřítomen: 
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 
 
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. Daniela Řepásková, DiS., ředitelka Středního odborného učiliště potravinářského Písnice 
 
Tajemnice: 
Mgr. Radana Mrázková 
 
 
Program: 
 

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

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 19. – 21. jednání 
3. Tisky, které budou předloženy k projednání na zasedání ZHMP dne 20. 6. 2019: Z-7120 

(změna ZL VOŠ Jasmínová), Z-7231 (změna ZL ZUŠ Klapkova), Z-7284 (změna ZL 
SOU U Krbu), Z-7164 (poskytnutí dotace Česká hlava PROJEKT); R-32920 (změna 
ZL DM Lovosická), R-33016 (změna ZL Gym Nad Štolou), R-33087 (změna ZL 
COPTH Poděbradská), R-33116 (změna ZL ZŠ a SŠ Kupeckého), R-33190 (změna ZL 
PPP Glowackého), R-33211 (změna ZL SOŠ Učňovská), R-33285 (úprava rozpočtu na 
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kurzy pro cizince), R-33329 (poskytnutí dotace pro MČ Praha 19), R-33097 (poskytnutí 
dotace Festival svobody), R-33232 (změna ZL SOU Ohradní), R-33140 (změna ZL JŠ 
Školská), R-33129 (změna ZL ŠŠ a MŠ Vídeňská), R-32246 (sloučení SOU Za Černým 
mostem, P9 a SOU P4 Písnice) 

4. Školské rady - obsazení míst zástupců zřizovatele v ŠR 
5. Různé  
6. Diskuze a závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
 
Jednání zahájila úvodním slovem předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková ve 13.05 hodin 
a sdělila, že se z jednání Výboru omlouvá Mgr. Jiří Růžička. 
Přítomno bylo 7 členů Výboru. Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Výboru byl předložen program ke schválení. 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 
  7 – 0 – 0 
Program jednání byl schválen. 
 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl navržen místopředseda Výboru Mgr. Jiří Koubek. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
             7 – 0 – 0 
Návrh byl schválen. 
 
Výboru byl předložen ke schválení zápis z minulého jednání. K zápisu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  7 – 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 19. - 21. jednání 
Předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková otevřela rozpravu k předložené souhrnné informaci 
o materiálech projednávaných na 19. - 21. jednání Rady HMP. Do rozpravy se nikdo z členů 
Výboru nepřihlásil. 
 
Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 19. - 21. jednání 
RHMP na vědomí. 
 
Ve 13.10 hod. se na jednání dostavil Mgr. Jan Čižinský.  
Přítomno 8 členů Výboru.  
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3. Tisky, které budou předloženy k projednání na zasedání ZHMP dne 20. 6. 2019: Z-7120 
(změna ZL VOŠ Jasmínová), Z-7231 (změna ZL ZUŠ Klapkova), Z-7284 (změna ZL SOU U 
Krbu), Z-7164 (poskytnutí dotace Česká hlava PROJEKT); R-32920 (změna ZL DM 
Lovosická), R-33016 (změna ZL Gym Nad Štolou), R-33087 (změna ZL COPTH 
Poděbradská), R-33116 (změna ZL ZŠ a SŠ Kupeckého), R-33190 (změna ZL PPP 
Glowackého), R-33211 (změna ZL SOŠ Učňovská), R-33285 (úprava rozpočtu na kurzy pro 
cizince), R-33329 (poskytnutí dotace pro MČ Praha 19), R-33097 (poskytnutí dotace Festival 
svobody), R-33232 (změna ZL SOU Ohradní), R-33140 (změna ZL JŠ Školská), R-33129 
(změna ZL ŠŠ a MŠ Vídeňská), R-32246 (sloučení SOU Za Černým mostem, P9 a SOU P4 
Písnice) 
 
Předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková na úvod konstatovala, že kromě několika víceméně 
technických tisků, v nichž se jedná o změny zřizovacích listin, je do tohoto bodu zařazen i tisk, 
týkající se sloučení dvou středních odborných učilišť – Středního odborného učiliště 
gastronomie a podnikání Za Černým Mostem v Praze 9 a Středního odborného učiliště 
potravinářského v Praze 4 - Písnici. Tento tisk bude zařazen na program červnového jednání 
Zastupitelstva HMP a vzhledem k tomu byla na Výbor přizvána ředitelka Středního odborného 
učiliště potravinářského v Písnici Mgr. Daniela Řepásková, DiS., která by se k tomu ráda 
vyjádřila. Nejprve se však Ing. Čapková dotázala členů Výboru, zda mají nějaké dotazy k tzv. 
technickým tiskům. 
Ing. Ivan Pilný se k tisku na poskytnutí dotace projektu Česká hlava, který je podle jeho názoru 
velmi přínosný, dotázal, jaká je na něj finanční alokace ze strany hlavního města.  
Ředitelka odboru SML MHMP Mgr. Němcová uvedla, že dotace projektu činí 500 tis. Kč. 
 
Ve 13.15 hod. se na jednání dostavil Mgr. Karel Hanzlík.  
Přítomno 9 členů Výboru.  
 
Poté již předsedkyně Výboru předala slovo ředitelce Mgr. Daniele Řepáskové, pověřené 
řízením SOU Písnice. Ředitelka uvedla, že v republice je pouze 10 škol tohoto typu a jsou 
specifické tím, že vyučují řezníky uzenáře. Tento obor je hluboce pod poptávkou trhu. Všichni 
absolventi, kteří se vyučí, okamžitě odcházejí do pracovního procesu po celé republice, kde 
zaujímají významná místa, mnozí z nich zakládají i své vlastní podnikání. Nevytvářejí tedy 
žádné nezaměstnané absolventy. Škola má prospěchová stipendia, která motivují žáky k 
výborným výsledkům. Dostává je jednak od hlavního města a také od velkých podniků, kam 
žáci chodí na praxe. Škola také úzce spolupracuje se základními školami v místě působnosti, 
kde pořádá různé akce a dělá osvětu. Vzhledem k tomu, že spádovou oblastí školy je Praha 4 – 
Chodov, Jižní Město, a spojení z této části Prahy na Černý Most je složité, domnívá se Mgr. 
Řepásková, že se tam tito žáci nebudou hlásit a nastane tak odliv dětí, které se dnes v tomto 
oboru mohou dobře uplatnit. Dále uvedla, že škola má z Ministerstva zemědělství schváleny 
rekvalifikace pro dospělé. Ve spolupráci s úřadem práce kvalifikují dospělé do tohoto oboru, 
který má nedostatek pracovníků.  
 
Předsedkyně Výboru Ing. Čapková poděkovala ředitelce Mgr. Řepáskové za vystoupení a 
předala slovo radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 
Radní Šimral také ředitelce poděkoval za to, že přišla na Výbor a konstatoval, že právě 
budoucnost oboru řezník je důvodem pro to, aby se hlavní město jako zřizovatel školy pokusilo 
nabídnout lepší infrastrukturu pro žáky tohoto oboru právě na Černém Mostě. Když se srovnají 
prostorové kapacity, možnosti dalšího technologického rozvoje, je třeba říci, že právě Černý 
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Most má kapacity, které jsou daleko vhodnější. SOU Písnice je silně limitováno nejen 
prostorem a tím, jak současné budovy vypadají nyní, ale i jak by vypadaly po další renovaci. 
Písnice má uzavřený prostor, zatímco Černý Most má plochy, které se dají dále prostorově i 
technologicky vylepšovat k tomu, aby řezníci přicházeli již v průběhu studia do prostředí, jež 
daleko víc odpovídá hygienickým i technologickým normám, které dnes jsou v tomto průmyslu 
obvyklé. Zmínil také, že škola v Písnici bude stále fungovat po dobu, dokud tam budou žáci. 
Město nepočítá s tím, že by celou školu hned od září přesunulo na Černý Most. Stávající budova 
bude v provozu až do té doby, kdy přirozeně přejdou noví žáci na Černý Most. Dále zde bude 
probíhat koordinace s městskou částí Praha – Libuš, aby školské budovy učiliště byly efektivně 
využívány. Demografický růst, který momentálně v Písnici probíhá, nasvědčuje tomu, že bude 
třeba uvolnit tyto školské prostory pro základní školu. Hlavní město bude spolupracovat se 
starostou na tom, aby se Písnici zajistilo pro děti co nejvíce prostor. 
Ředitelka odboru Mgr. Němcová ještě zdůraznila, že sloučení škol neznamená, že by se 1. září 
celé učiliště v Písnici stěhovalo na Černý Most. Bylo by to pozvolné sloučení, které již město 
realizovalo i u jiných škol. Tedy žáci, kteří jsou nyní v Písnici, dokončí vzdělání tam, což je 
plus i pro pedagogy. Pokud jde o obory vzdělávání, tak se žádný neruší ani nyní, ani za tři roky. 
Tyto obory pokračují, protože město si je vědomo, že trh práce je chce. Co se týká uplatnění 
absolventů a spolupráce s velkými firmami, platí totéž i pro učiliště Černý Most. Pokud jde o 
spádovost, je fakt, že z této části Prahy je na Černý Most dál, ale střední školy spádovost ze 
zákona nemají.  
Předsedkyně Ing. Čapková poté sdělila, že ona, radní i ředitelka odboru se před týdnem sešli 
v Písnici také se školskou radou a informovali ji o tom, že tento návrh na sloučení bude 
předložen na příštím zasedání ZHMP. Uvedla, že na této schůzce byli zástupci žáků i 
zaměstnanců a proběhlo to v konstruktivním duchu, i když školská rada záměr na sloučení škol 
nepodpoří, což se dalo čekat. Řekla, že bude ráda, když na základě všech stanovisek proběhne 
nyní diskuse, aby se Výbor mohl na ZHMP vyjádřit jednotně a případně podpořil záměr radního 
a odboru školství, a otevřela k bodu diskusi. 
Mgr. Jiří Koubek se nejprve dotázal na informaci, týkající se obsazenosti oboru řezník uzenář, 
kde se rozcházejí čísla sdělená ředitelkou Řepáskovou s údaji uvedenými v podkladech odboru 
SML, a požádal o vysvětlení. Dále Mgr. Koubek konstatoval, že rozumím tomu, že je nějaká 
optimalizace potřeba a nemá smysl trvat ve všech případech na tom, že všechny školy zůstanou 
zachovány. Je ale potřeba to dobře zhodnotit a v tomto případě spoléhá na odborné stanovisko 
příslušného odboru magistrátu, který to doporučuje. Uvedl, že jako starosta této městské části 
by byl rád, kdyby tam škola pokračovala, protože k ní má i osobní vztah. Ale po zániku 
masokombinátu má škola svůj vrchol již za sebou. A nemůže za to ani skvělý pedagogický 
personál, který tam je, ani paní ředitelka, která dělá pro školu maximum, ale především 
objektivní skutečnosti, které školu za posledních pár let se posunuly někam jinam. Dále řekl, 
že v žádném případě nechce, aby toto sloučení vypadalo, jako že škola není kvalitní. Druhá věc 
je, a zaznělo to už od pana radního, že městská část bude potřebovat rozšiřovat kapacity 
základního školství. Takže pokud ke sloučení učilišť dojde, rád by se o tuto budovu za městskou 
část ucházel, aby bylo možné rozšířit kapacity základního školství v daném místě. Pro městskou 
část by to byl určitý vedlejší benefit, že tato budova bude dál sloužit školství, a to je podstatné. 
Že tam nebudou v budoucnu nějaké komerční zájmy, což se momentálně hodně řeší, protože 
hned vedle školy bude jeden z výstupů metra D - stanice Písnice. Tato situace nahrává různým 
konspiračním teoriím - magistrát chce budovu vzít, komerčně využít a podobně… Dodal, že si 
dovolí hájit to, že důvody sloučení jsou věcné, ze strany magistrátu dobře připravené. Jsou tu 
objektivní historické důvody, kam se učiliště vyvíjelo a kam se asi může vyvíjet a je dobré, aby 
to zaznělo.  
Ředitelka odboru Mgr. Němcová k počtu žáků uvedla, že údaje v podkladech odboru vycházejí 
z posledního oficiálního zahajovacího výkazu v září 2018. Další skutečné počty žáků budou 
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známy na konci letošního září. Počet nelze odvozovat podle odevzdaných zápisových lístků, 
ale podle toho, kolik žáků do školy skutečně nastoupí.  
 
Předsedkyně Ing Čapková k tomu zopakovala to, co už řekl starosta Koubek, že sloučení těchto 
škol nesouvisí nijak s výkonem paní ředitelky ani pedagogického sboru. Zdůraznila, že všichni 
oceňují jejich práci a není to důvod, proč dochází ke sloučení. Jménem celého Výboru poté 
ředitelce poděkovala za vše, co pro školu udělala v předchozích letech. 
Mgr. Karel Hanzlík k tomu doplnil, že rozumí rozhodnutí o sloučení škol, zároveň ale chápe, 
jak choulostivá pozice to nyní pro paní ředitelku je. Proto je třeba ve všech sděleních uvést, že 
to není problém, za který může škola, ale že dochází k optimalizaci z racionálních důvodů. Aby 
to nebylo veřejností vnímáno nějakým negativním způsobem.  
Ing. Čapková souhlasila, že je třeba v podpoře paní ředitelky udělat maximum a předala slovo 
Ing. Ivanu Pilnému. Ten konstatoval, že důvod slučování škol v řadě krajů je racionální. Je to 
většinou proto, že tyto školy jsou vzhledem k jejich zaměření udržovány při životě víceméně 
uměle a dávají se do nich peníze jak od zřizovatele, tak ze státního rozpočtu, přestože nemají 
nárok na existenci. Ale v případě učiliště v Písnici mu důvody unikají. Za prvé nepředpokládá, 
že zrovna v těchto oborech by došlo k nějakému dramatickému nárůstu zájmů o obory, které se 
tam studují. A je vidět, že i přes to, že škola má tradici a určitou pověst, tak nějaký dramatický 
nárůst zájemců se asi těžko dá předpokládat. Za druhé to, že jsou ve druhé škole nové 
technologické možnosti, tak si nemyslí, že by se v oborech, které se tam studují, uplatňovaly 
nějaké absolutně nové technologie či umělá inteligence. To znamená, že tu je škola, která má 
nějakou reputaci, pověst a tradici a má skvělé absolventy, podle toho co říká paní ředitelka. A 
jediný racionální důvod ke sloučení, který slyšel a který by snad mohl vzít v úvahu je to, že 
potřebujeme prostor pro základní školu v Písnici. Není nějaký jiný způsob, jak to udělat, než 
násilně slučovat školu, která má všechny předpoklady k tomu, aby nadále existovala. 
Radní Šimral na výhrady Ing. Pilného odpověděl, že co se týká technologií, tak tam je právě v 
řeznictví výrazný posun vpřed. A vzhledem k samotnému pracovního procesu ve velkých 
firmách, tak kapacity, které jsou k tomu potřeba, ať už prostorové nebo technologické, na 
Černém Mostě jsou, zatímco Písnice je moc malá na to, aby se to tam dalo nastavit podobně, 
jako to mají velké řetězce. Pochopitelně by bylo možné Písnici modelovat jako malou řeznickou 
firmu, ale to v současném trendu trochu postrádá smysl.  
Ing. Ivan Pilný na to reagoval, že za prvé tato škola určitě není nějaký výrobní závod. A za 
druhé se snažíme prosadit koncepci, která se podobá duálnímu vzdělávání. To znamená, že by 
žáci měli chodit do provozů a tam by se setkávali přímo s tím, co uvidí v praxi. A to by měla 
být tendence, která by měla být podporovaná. Ne, že uděláme ze školy výrobní závod nebo 
budeme školy vybavovat technologií, kterou najdou někde jinde a zejména tam, kde se jako 
absolventi uplatňují. Škola není výrobní závod. Žáci mají chodit tam, kde se opravdu dělá, 
protože tam ta technologie je a školu to nic nestojí. 
Radní Šimral k tomu dodal, že tady se asi neshodnou na tom, jak má vypadat koncepce 
moderního vzdělávání, protože podle něj by právě vzdělávací instituce měla co nejvíce 
napodobovat samotný pracovní proces. A ne, že žáci mají úplně odlišné prostředí ve škole a 
následně v zaměstnání. 
Předsedkyně Ing. Čapková k tomu ještě připomněla, že hned na prvním jednání se Výbor napříč 
politickým spektrem shodl (a domnívá se, že Ing. Pilný byl podobného názoru), že pokud má 
Praha udržet odborné školství v tak široké síti jako je nyní, což je poměrně vysoký nadstandard 
ve srovnání s ostatními kraji, tak bude muset k nějakým optimalizacím docházet. A toto je 
přesně jeden z kroků, který je v souladu s tím, nad čím Výbor diskutoval poprvé. K tomu 
dodala, že optimalizace a to, že se budou dávat dohromady obory a školy, které nejsou 
dostatečně plné, je logické a je to argument pro to, proč má dojít ke sloučení.   
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Poté Ing. Čapková vyzvala přítomné k hlasování o tiscích, které budou předkládány na 
červnovém jednání Zastupitelstva HMP a navrhla společné usnesení.  
Ing. Ivan Pilný požádal o oddělené hlasování pro tisk o sloučení učilišť a pro tisky ostatní. 
Ing. Čapková proto z hlasování o tiscích vyjmenovaných v úvodu bodu 3 vyčlenila tisk R-
32246 a navrhla usnesení ke zbývajícím tiskům: 
 
Usnesení:  
Výbor souhlasí s předloženými tisky a navrhuje ZHMP projednat je a schválit v předloženém 
znění. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  9 – 0 - 0 
Návrh byl schválen 
 
Poté dala hlasovat o samostatném tisku R–32246 „k návrhu na sloučení příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, 
Hloubětín, 198 00 Praha 9, s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště potravinářské, 
Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111, s účinností od 1. 7. 2019, s tím, že přejímající organizací, 
která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude příspěvková organizace Střední 
odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, 198 
00 Praha 9“: 
 
Usnesení:  
Výbor souhlasí s předloženým tiskem R-32246 a navrhuje ZHMP projednat ho a schválit 
v předloženém znění. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  7 – 1 - 1 
Návrh byl schválen 
 
 
4. Školské rady - obsazení míst zástupců zřizovatele v ŠR 
 
Předsedkyně Výboru uvedla, že tentokrát bylo třeba obsadit ve školských radách 74 míst 
zástupců zřizovatele. Všem členům Výboru poděkovala za návrhy a konstatovala, že sice nejsou 
obsazena všechna tato místa, ale podařila se jich obsadit velká část. Následně byla na základě 
dohody přítomných členů Výboru jmenovitě obsazena jednotlivá volná místa. Zároveň se 
členové dohodli, že zbývající neobsazená místa ve školských radách budou opět zpracována do 
tabulky, která bude rozeslána zástupcům všech politických klubů k dalšímu projednání a Výbor 
se k nim opět vrátí na některém z dalších jednání. 
 
Ve 13.45 hod. z jednání odešli Mgr. Jan Čižinský a Bc. Michaela Krausová 
Přítomno 7 členů Výboru.  
 
Poté navrhla Ing. Čapková k tomuto bodu usnesení: 
 
Usnesení: Výbor souhlasí s předloženými návrhy na obsazení míst zástupců zřizovatele ve 
školských radách dle upraveného seznamu. 
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Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  7 – 0 - 0 
Návrh byl schválen. 
 
 
5. Různé  
 
Do bodu Různé se přihlásila ředitelka odboru SML Mgr. Lenka Němcová s informací o průběhu 
letošního odvolacího řízení. Konstatovala, že ke dni zasedání Výboru (6. 6. 2019) bylo na odbor 
zatím doručeno 1500 odvolání proti nepřijetí na střední školy. Ta budou podle očekávání chodit 
ještě tak další dva týdny. Netýká se to odvolání na umělecké školy, která jsou již vyřízená. 
Uvedla, že zatím nezačala chodit odvolání proti nepřijetí do mateřských škol, ale přišlo již 120 
odvolání proti nepřijetí do základních škol, která budou ještě přicházet. Pokud jde o přezkum 
maturitních zkoušek, bylo k tomuto dni doručeno na SML 330 žádostí. Žádosti o přezkumy 
budou chodit do 1. července, kdy je konečný termín. Letos je jich daleko víc než loni, bylo také 
mnohem více přihlášek např. na víceletá gymnázia než v loňském roce.   
Dále vystoupil Ing. Ivan Pilný s informací, že byla vypsána nová výzva ve Strategii digitálního 
vzdělávání, která je nyní zaměřena především na pedagogy. Je tam alokace 250 mil. korun a 
účastnit se mohou jak jednotlivé školy, tak i jejich zřizovatelé. Řekl, že by bylo dobře, kdyby 
se této výzvě věnovala zvýšená pozornost, protože kvalifikace učitelů v této oblasti je podle 
konstatování České školní inspekce velmi nízká. Proto by bylo dobře školy povzbudit 
v zapojení do výzvy, případně se tohoto programu účastnit jako zřizovatel. Bylo by škoda tyto 
prostředky nějakým způsobem nevyužít.  
Mgr. Jakub Stárek požádal Ing Pilného, zda by mohl být odkaz na tuto výzvu zaslán členům 
Výboru. 
 
 
6. Diskuze, závěr 
Do diskuze se již nepřihlásil žádný člen Výboru. 
Předsedkyně Výboru Ing. Mariana Čapková závěrem poděkovala všem přítomným za účast a 
ukončila jednání ve 14.15 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 


