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Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 

zápis z jednání ze dne 31. 5. 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 
Ing. Patrik Nacher 
RNDr. Marcela Plesníková 
Mgr. Marta Semelová 
JUDr. Vladislava Veselá 
 
Omluveni: 
Hana Nováková 
Ing. Alexandra Udženija 
 
Nepřítomni: 
Mgr. Albert Kubišta 
PaedDr. Jiří Pilař 
 
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 
Ing. Blanka Ježková - ředitelka Školní jídelny Štefánikova, Praha 5 
 
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 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 
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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 

 
1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého 
jednání Výboru 
Jednání zahájila úvodním slovem předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá ve 14.15 
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 18. - 20. jednání 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá otevřela rozpravu k předložené souhrnné 
informaci o materiálech projednávaných na 18. - 20. jednání Rady HMP. 
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Do rozpravy se nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 18. - 20. jednání 
RHMP na vědomí. 
 
 
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) 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá uvedla, že se jedná vesměs o technické tisky – 
změny zřizovacích listin. K bodu zapojení hlavního města do projektu Xarxa FP požádala 
radní Ing. Mgr. Ropkovou o bližší informaci. Radní k tomuto bodu uvedla, že nebude 
předložen na následující jednání ZHMP a není tudíž nutné jej projednávat. Požádala však 
členy Výboru o vyjádření k bodu, který předkládá dodatečně, protože bude zařazen na 
program červnového jednání ZHMP. Jedná se o tisk „R-29879 - k návrhu na úpravu rozpočtu 
hl. m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 a 05“, který řeší poskytnutí dotací některým městským 
částem na oblast školství. Jedná se o prostředky z rezerv, které se nevyčerpaly na jiných 
akcích a vesměs jdou na investiční akce, které se dotýkají i žáků a studentů škol zřizovaných 
hlavním městem. Poté, co radní Ropková seznámila přítomné s obsahem tisku, požádala 
předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá přítomné o vyjádření k hlasování o tomto tisku. 
Přítomní s ním souhlasili, a protože se se nikdo z členů Výboru nepřihlásil do rozpravy, 
navrhla JUDr. Veselá usnesení a požádala o hlasování k uvedeným tiskům. 
 
Usnesení: Výbor souhlasí s předloženými tisky včetně dodatečného tisku R-29879 a navrhuje 
ZHMP je projednat a schválit v předloženém znění. 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
5 – 0 –0 
Návrh byl schválen. 
 
 
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) 
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Předsedkyně JUDr. Veselá uvedla, že vzhledem k tomu, že bylo minulé jednání Výboru 
z důvodu omluvy z účasti většiny členů zrušeno, jsou tyto tisky předkládány přítomným pro 
informaci na tomto jednání. 
Nikdo z přítomných členů Výboru neměl k těmto tiskům žádný dotaz ani připomínku. 
 
 
5. Informace - novinky ve školním stravování (Mgr. Lenka Němcová - ředitelka odboru) 
 
Ředitelka Mgr. Němcová informovala členy Výboru o pilotním projektu - poskytování 
stipendia pro žáky oboru vzdělání s výučním listem kuchař nebo kuchařské práce, kteří 
vykonávají praxi ve školních jídelnách. Konstatovala, že školní jídelny se začínají potýkat 
s krizovou personální situací a toto je způsob, jak učně motivovat, protože ne každý budoucí 
kuchař je vhodný pro práci v hotelu. Zároveň tento projekt umožňuje finančně ohodnotit i 
kuchařky, které se těmto žákům na pracovišti věnují. Uvedla, že projekt má pozitivní dopad a 
učni skutečně začali mít o tuto praxi zájem. 
Dále Mgr. Němcová sdělila, že školní jídelny postupně přistupují k vaření diet předepsaných 
lékařem na základě diagnózy. Magistrát jim v této souvislosti od letošního roku poskytuje 
příspěvek na nutričního terapeuta, který je v tomto případě v jídelně potřeba. 
JUDr. Veselá otevřela k bodu rozpravu. 
Mgr. Semelová uvedla, že takovýto projekt si zaslouží ocenění, právě proto, že školy se 
dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků ve školních jídelnách. Což mimo jiné souvisí 
s výší platů kuchařek při tom, jak je to náročná práce. Poté se Mgr. Semelová dotázala, jak 
vysoká je tato podpora učňů. Ing. Blanka Ježková, ředitelka školní jídelny Štefánikova 
v Praze 5, která má také učně ve svém provozu sdělila, že je tato částka odstupňována podle 
prospěchu a podle ročníků. Zhruba je to kolem 35 Kč za hodinu práce. Měsíčně je to (podle 
docházky) asi 3.500 Kč. Dodala, že o praxi je díky tomu zájem - jak ze strany škol, tak i dětí. 
Navíc mnohým dětem toto prostředí vyhovuje víc než kuchyně hotelů, kde se jim tolik 
nevěnují a leckdy tam dělají jen pomocné práce. Kuchařky v jídelnách je naučí všechny 
postupy vaření a děti nejsou pod takovým tlakem jako mnohdy v komerčních provozech. 
Do rozpravy se dále nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
 
6. Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze: Školní jídelna Štefánikova, Praha 5 (Ing. 
Blanka Ježková - ředitelka školní jídelny) 
Předsedkyně JUDr. Vladislava Veselá představila členům Výboru ředitelku Školní jídelny 
Štefánikova na Praze 5 Ing. Blanku Ježkovou a požádala ji o informace k této příspěvkové 
organizaci hl. m. Prahy. 
Ředitelka Ing. Ježková na úvod připomněla historii vzniku školních jídelen v naší republice, 
která se datuje do roku 1953, kdy vzniklo 5300 jídelen. Jejich počet postupně rostl a v roce 
1990 jich bylo již 11 000. Konstatovala, že i mnohé evropské země mají školní stravování 
dobře zařízené a podporované státem. Jako příklad uvedla Itálii, Francii či Finsko. Poté 
představila školní jídelnu Štefánikova, ve které se stravují tři školy a do jedné školy jídelna 
jídlo dováží. Celkem vaří pro 900 strávníků, kteří mají na výběr ze tří jídel. Tuto práci 
zajišťuje dvanáct kuchařek, z nichž šest vyjíždí vydávat jídlo do detašované školy. Jak paní 
ředitelka konstatovala, je tento počet na hraně provozuschopnosti, zejména když některá 
z kuchařek onemocní. Práce v kuchyni přitom není právě jednoduchá a finančně je málo 
ohodnocená, takže zájemců o tuto práci moc není. 
 
V 14.35 hod. odešel Mgr. Jan Čižinský.  
Výbor je neusnášeníschopný. 
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Pokud jde o jídelníček, paní ředitelka uvedla, že jídelna musí dodržovat spotřební koš a vařit 
na základě tabulek, ale není to vždy jednoduché, protože děti leccos nejedí – ryby, luštěniny a 
další potraviny. Rozdíly jsou i mezi dětmi na základních školách a středoškoláky, kteří mají 
zase jiné požadavky na stravu. Pokud jde o již zmíněné téma dietního stravování dětí, které 
mají různé zdravotní problémy, řekla, že i když je to pro jídelny poměrně náročné, snaží se 
dětem v těchto potřebách vycházet vstříc. 
Mgr. Semelové v této souvislosti ocenila také projekt Obědy do škol, který umožňuje, aby 
děti měly alespoň jedno teplé jídlo denně. Dotázala se, zda školní jídelny poskytují také 
svačiny. Ing. Ježková k tomu uvedla, že svačiny se nedávají, byl pouze projekt mléko do škol. 
Ve školách to často řeší kantýnami, kterých však v souvislosti s „pamlskovou“ vyhláškou 
výrazně ubylo. Mgr. Semelová se dále zeptala, zda se školní jídelny nějak podílejí na projektu 
ovoce do škol, ale ani v tomto případě není podle ředitelky Ježkové tento projekt realizován 
přes jídelny. Každá jídelna ale ovoce několikrát týdně zařazuje do jídelníčku. 
JUDr. Veselá se poté dotázala, jak se projekt Obědy do škol realizuje. 
Mgr. Němcová odpověděla, že pokud jde o projekt z operačního programu MPSV Obědy pro 
každé dítě, je to tak, že škola vytipuje děti, kterých by se to mohlo týkat, a pokud poté rodiny 
předloží potvrzení o hmotné nouzi, je rovnou školám vyplacen příspěvek na oběd. Nápad je to 
výborný, ale problémem je velká administrativa. Mgr. Němcová dále zmínila, že podobný 
projekt má také ministerstvo školství a i některé soukromé subjekty. 
Mgr. Semelová se vrátila ke kantýnám ve školách s tím, že myšlenka omezit nezdravé 
potraviny ve škole je správná. Ale s kantýnami jsou i další problémy, nejen nezdravé jídlo. 
Jednak děti stojí celou přestávku ve frontě a také se tam občas vyskytuje šikana či krádeže 
peněz. 
Do diskuse se zapojila RNDr. Marcela Plesníková, která se podělila o zkušenosti se 
stravováním na Praze 13. Vrátila se k tématu rozmanitosti připravovaných jídel, především 
k neoblíbeným rybám. Jak uvedla, dříve jejich jídelny kupovaly mražené ryby, které děti 
nejedly. Nyní městská část připravuje ve spolupráci se společností Makro projekt Čerstvé 
ryby do škol. V jeho rámci chce městská část přispívat školám na nákup čerstvých ryb. Na 
jedné ze škol již proběhl pilotní projekt, který mimo jiné ukázal, že čerstvé ryby děti začaly 
jíst. A učí se postupně jíst i jiné dříve neoblíbené potraviny, i když to trvá delší dobu. 
Ředitelka jídelny Ing. Ježková vyjádřila souhlas s tím, že se děti pomalu učí jíst i jiné 
potraviny, je to určitě lepší než třeba před deseti lety. Ale stejně je ještě hodně těch, které dají 
přednost nezdravému jídlu ve fast foodu. Změna jde pomalu a bude to ještě nějaký čas trvat. 
RNDr. Plesníková ještě dodala, že na svých školách také řešili, aby děti nemusely mít u sebe 
hotovost na platby v kantýně. Mají tedy univerzální multifunkční kartu, kterou mohou jídlo 
v kantýně platit a zároveň si přes ní objednávají školní obědy, kupují jízdenky, využívají ji 
v knihovně a například i pro záznam docházky do školy. Rodiče si poté mohou zkontrolovat, 
kolik dítě utratilo a za co. Na závěr také ona ocenila pilotní projekt studenti do školních 
jídelen, protože stejně jako ostatní mají i v jídelnách na Praze 13 problémy s nedostatkem 
personálu. 
 
Do rozpravy se již nikdo další nepřihlásil a předsedkyně Výboru JUDr. Veselá poděkovala 
ředitelce Ing. Blance Ježkové za přednesené informace. 
 
 
7 + 8. Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedkyně JUDr. Vladislava Veselá připomněla přítomným členům Výboru, že jim byla 
rozeslána k doplnění tabulka, v níž jsou za zřizovatele hl. m. Prahu neobsazená místa ve 



6 
 

školských radách. Požádala je, aby tuto tabulku projednali na svých klubech a do 15. 6. 2018 
zaslali své návrhy na obsazení volných míst přímo paní radní Ing. Mgr. Ropkové. 
Na závěr poděkovala všem za účast a za spolupráci s tím, že další jednání Výboru již nebude 
svoláno, pokud nevyvstane potřeba projednat a odsouhlasit zásadní materiál. 
 
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 
 
 
 


