
Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy 

POZVÁNKA 
V Praze dne 24. května 2018 

Vážení členové Výboru, 

ve čtvrtek 31. května od 14.00 hod. se v zasedací síni Nová Rada budovy Nové radnice MHMP 
(Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro) uskuteční řádné jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 
ZHMP. 

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 18. - 20. jednání  
3. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP: Z-6175 (ZL SOU Radotín), 

R-28202 (ZL VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská), R-29530 (ZL Gy, SOŠ, ZŠ a MŠ Ječná), R-
29644 (ZL ZŠ Pod Radnicí), R-29704 (ZL ZŠ Práčská), R-29590 (zapojení HMP do Xarxa 
FP) 

4. Tisky, které byly projednány na květnovém zasedání RHMP a ZHMP - informace: R-28438 (k 
realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka 
ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol), R-28454 (využití finančních prostředků z OP PPR - výzva 
č. 30), R-28598 (realizace projektu s názvem „Komplexní program rozvoje a podpory 
pražského školství“, realizovaného v rámci prioritní osy 3 OP VVV), R-28653 (ke změně ZL 
SPŠ na Proseku, Novoborská, Praha 9 a k návrhu obecně závazné vyhlášky), R-28959 (k 
návrhu na poskytnutí fin. prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace ústavu 
Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 11. ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže 
„Machři roku 2018“), R-29141 (k návrhu na poskytnutí fin. prostředků formou neinvestiční 
účelové individuální dotace z.s. Prevence dětem na realizaci projektu „Bezpečnostní průprava 
dětí předškolního věku“ na rok 2018/2019); R-29235 (k návrhu na změnu ZL a změnu zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizace Střední škola umělecká a 
řemeslná, Nový Zlíchov, Praha 5 - Hlubočepy), Z-6210 (k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů), Z-6216 (k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů), Z-6361 (k návrhu na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů) 

5. Informace - novinky ve školním stravování (Mgr. Lenka Němcová - ředitelka odboru) 
6. Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze: Školní jídelna Štefánikova, Praha 5 (Ing. Blanka 

Ježková - ředitelka školní jídelny) 
7. Různé (Školské rady) 
8. Diskuze a závěr 

Předem děkuji za potvrzení Vaší účasti na e-mail: radana.mrazkova@praha.eu nebo na tel.: 
236 003 119, 778 545 668. 
Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem 
 
 
JUDr. Vladislava Veselá 
předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
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