
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 

zápis z jednání ze dne 8. 2. 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. Albert Kubišta 
Ing. Patrik Nacher  
Mgr. Petr Prchal 
Mgr. Marta Semelová  
Ing. Alexandra Udženija 
JUDr. Vladislava Veselá 
 
Omluveni: 
Mgr. Jan Čižinský 
Hana Nováková 
RNDr. Marcela Plesníková  
 
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 
Martin Lněnička, ředitel Dětského domova Dolní Počernice 
 
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 1. – 4. jednání  
3. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP dne 22. 2. 2018: R-

28203 (změna ZL SŠ automobilní a informatiky), R-28511 (k návrhu na úpravu 
rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018), Z-6007 (poskytnutí dotace pro MČ 
Praha 16) 

4. Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze: Informace o projektu bytů pro rodinné 
skupiny, cvičné a startovací byty (Martin Lněnička, ředitel Dětského domova Dolní 
Počernice) 

5. Informace – soutěž Sollertia 2018 (Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML) 
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 14.15 
hodin. 
Přítomno bylo 6 členů Výboru, Výbor byl usnášeníschopný. 
 
Výboru byl předložen ke schválení program, k němuž podala předsedkyně Výboru JUDr. 
Vladislava Veselá návrh na doplnění o dodatečně zaslaný tisk k bodu 3 – R-28511 - k návrhu 
na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018, který bude zařazen na jednání Zastupitelstva 
HMP. K takto doplněnému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně 
Výboru JUDr. Vladislava Veselá proto požádala o hlasování ke schválení programu jednání.  
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  6 – 0 – 0 
Program jednání byl schválen. 
 
Ověřovatelem zápisu z jednání byla navržena Ing. Alexandra Udženija 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  6 – 0 – 0 
Návrh byl schválen. 
 
Výboru byl předložen ke schválení zápis z minulého jednání. 
 
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
  5 – 0 – 1 
Zápis z minulého jednání Výboru byl schválen. 
 
 
2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 1. – 4. jednání 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá otevřela rozpravu k předložené souhrnné 
informaci o materiálech projednávaných na 1. - 4. jednání Rady HMP. 
Do rozpravy se nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
Výbor vzal předloženou souhrnnou informaci o tiscích projednaných na 1. – 4. jednání 
RHMP na vědomí. 
 
 
3. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP:  
 
R-28203 (změna ZL SŠ automobilní a informatiky), R-28511 (k návrhu na úpravu rozpočtu 
vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na 
území hl. m. Prahy pro rok 2018), Z-6007 (poskytnutí dotace pro MČ Praha 16) 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá krátce seznámila přítomné s obsahem tisků a 
otevřela rozpravu. 



Mgr. Petr Prchal k tisku na přidělení grantů konstatoval, že s návrhy souhlasí, pouze by uvítal, 
kdyby k žádostem o granty byly v tisku uvedeny krátké anotace, obsahující popis projektu, na 
který jsou finanční prostředky požadovány. 
Z diskuze, do níž se zapojili i další členové Výboru, nakonec vyplynulo, že radní Ing. Mgr. 
Ropková do tisku doplní jako přílohu stručné anotace k jednotlivým žádostem. 
Do rozpravy se dále 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 
  6 – 0 – 0 
Návrh byl schválen. 
 
 
4.  Aktuální dění v oblasti vzdělávání v Praze (Informace o projektu bytů pro rodinné 
skupiny, cvičné a startovací byty - Martin Lněnička, ředitel Dětského domova Dolní 
Počernice) 
 
Předsedkyně JUDr. Vladislava Veselá představila členům Výboru ředitele Dětského domova 
Dolní Počernice Martina Lněničku a požádala jej o poskytnutí bližších informací o provozu 
dětského domova a o projektu bytů pro rodinné skupiny a bytů cvičných a startovacích. 
Ředitel Lněnička v úvodu konstatoval, že hlavním cílem domova je vrátit děti do rodin - 
biologických nebo náhradních. Poté v připravené prezentaci přiblížil činnost jím řízeného 
dětského domova a seznámil přítomné s organizací a fungováním domova. Uvedl, že domov 
má kapacitu 65 dětí a naplněno je 64 míst. Domov má 9 rodinných skupin, 5 z nich v areálu 
domova, 4 v bytech mimo areál. Rodinná skupina má 6 – 8 dětí. V každé z nich se střídají 4 
pedagogičtí pracovníci. K tomu podotkl, že DD Dolní Počernice je jedním z mála domovů, 
který má i přes noc u dětí pedagogické pracovníky a ne asistenty. To je podle něj dobře, 
protože případné problémy děti obvykle potřebují řešit v podvečerních hodinách, když se vrátí 
ze svých aktivit, a pedagogické vzdělání pracovníků má v těchto případech zásadní význam. 
Rodinné skupiny hospodaří samostatně - každý měsíc dostanou peníze na stravu a provoz, 
samy si dělají jídelníčky, nakupují, vaří a poté vše vyúčtují. Společně také pořádají rodinkové 
pobyty a každá skupina si volí svůj program. Denní režim dětí je nastaven tak, aby co nejvíce 
připomínal klasický domácí režim. Dále ředitel Lněnička uvedl, že domov má 6 cvičných 
bytů a 4 byty startovací. Pokud má dítě zájem a vedení domova souhlasí, mohou děti od 16 let 
zkusit bydlet v některém ze cvičných bytů, které se domovu osvědčily. Děti tam samy 
hospodaří a učí se tam odpovědnosti a samostatnosti. Pokud to zvládnou, je velká šance, že 
zvládnou samostatné bydlení. Těm, kteří jsou ve věku, kdy opouštějí dětský domov, může 
domov nabídnout bydlení v tzv. startovacím bytě, kde platí nižší nájemné a mohou zde zůstat 
dva roky. Na závěr svého vystoupení ředitel Lněnička konstatoval, že Dětský domov Dolní 
Počernice má nyní plnou kapacitu a další děti musí odmítat. Momentálně 10 dětí čeká, až se 
uvolní místo a zatím jsou v jiném typu zařízení. Řekl, že domovy jsou naplněny téměř všude a 
některé pražské děti jsou proto umístěné mimo Prahu. Vzhledem k nízké kapacitě pražských 
domovů by podle něj stálo za to se zamyslet nad tím, jestli ji v budoucnu nerozšířit. 
Předsedkyně JUDr. Veselá poděkovala Martinu Lněničkovi za informace a otevřela k bodu 
rozpravu. 
Mgr. Marta Semelová poděkovala za prezentaci a dotázala se ředitele Lněničky, jaký je jeho 
názor na snahy o sjednocení této péče pod jeden rezort, konkrétně pod MPSV. Dále jí 



zajímalo, zda je podle něj dobrá nynější praxe rozhodování o umístění dětí do domova 
soudem. Zda by nebylo lepší, aby se to vrátilo do působnosti diagnostických ústavů.  
Pokud jde o sjednocení pod jeden rezort, ředitel Lněnička uvedl, že je členem federace 
dětských domovů, která tento návrh připomínkovala s tím, že ho nedoporučují. Konstatoval, 
že současný systém je vyhovující a tam kde chtějí jednotlivé složky spolupracovat, tak není 
žádný problém. K umísťování dětí do domovů ředitel řekl, že děti jdou dnes do domova 
z rozhodnutí diagnostického ústavu i soudu. Pokud jde o umísťování na základě rozhodnutí 
soudu je to často problematické. Od soudu nemusí být dítě správně diagnostikované a leckdy 
se až po měsících ukáže, že v dětském domově vůbec nemělo být a že mělo být umístěné 
v jiném typu zařízení. 
Ing. Alexandra Udženija také poděkovala řediteli za představení domova a uvedla, že i Praha 
2 má na svém území dětský domov a spolu s jeho ředitelem řeší startovací byty, které tomuto 
domovu poskytují. V souvislosti s tím se dotázala, zda má dolnopočernický domov 
startovacích bytů dostatek, nebo by potřeboval další. Ředitel Lněnička sdělil, že startovacích 
bytů pro děti, které odcházejí, mají v tuto chvíli dostatek. Otázkou však je, kam jdou děti ze 
startovacích bytů dál, protože v nich mohou zůstat jen dva roky a to pro některé děti není 
dostačující. Uvedl, že hledají cestu jak jim pomoci dál, nějakou formou podporovaného 
bydlení. Ředitelka odboru SML Mgr. Němcová k tomu doplnila, že spolu s bytovým odborem 
připravují k tomuto tématu koncepci, která by měla jednak ještě zvýšit počet startovacích bytů 
a pak řešit i další formu bydlení pro tyto mladé lidi.  
Ředitel Lněnička v souvislosti s tím konstatoval, že podle něj je budoucnost naší ústavní péče 
v ubytovávání dětí mimo velké areály dětských domovů. Různé zámky či statky, kde jsou tato 
zařízení umístěna, vytvářejí umělé prostředí. A i když jsou otevřena svému okolí, je tam 
hodně dětí v jednom místě. Budoucnost ústavní péče by měla směřovat ke klasickým bytům. 
Domovy by měly pouze někde ředitelství s jednou rodinkou pro děti, které by mohly 
narušovat spolubydlení se sousedy v klasických bytech, a ostatní děti by byly rozprostřeny v 
bytech po celé Praze. Toto by mohla být cesta, jak ještě ústavní péči dále zlepšit. 
Předsedkyně Výboru JUDr. Veselá se k tomu dotázala, jaké konkrétní typy takových bytů 
jsou pro domov vhodné. Ředitel Lněnička uvedl, že to musí být byty minimálně 4+1, nejlépe 
5+1 a musí mít z hygienických důvodů dvě toalety. Tato dispozice nebývá obvyklá a tím se 
jejich výběr trochu komplikuje.  
Ing. Udženija k tomu řekla, že pokud by hlavní město nemělo dostatek bytů, bylo by dobré se 
obrátit na městské části, které mají vlastní bytový fond a jsou schopné nějaké byty vyčlenit. 
Ředitel Lněnička konstatoval, že to bývá to problém, protože ne všechny městské části chtějí 
spolupracovat s někým, koho nezřizují a kde ani nemají umístěné žádné děti. Takže na to 
nechtějí slyšet. Ředitelka Mgr. Němcová k tomu dodala, že také narážejí na pravidla 
městských částí pro přidělování bytů, kdy se byty mohou přidělovat tomu, kdo má trvalý 
pobyt na jejich území. Na všech těchto záležitostech ale odbor pracuje v rámci připravované 
koncepce.   
Do rozpravy se dále nikdo z členů Výboru nepřihlásil. 
 
Výbor vzal informaci na vědomí. 
 
 
5. Informace – soutěž Sollertia 2018 (Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML) 
 
Ředitelka Mgr. Němcová informovala členy Výboru, že soutěž Sollertia je již v devátém 
ročníku a letos se vyhlašují soutěže v 8 oborech. Sdělila, že již loni byly k soutěžním oborům 
s výučním listem přidány obory s maturitou. Letos jsou to maturitní obory strojírenství 
(garantuje SPŠ Betlémská) a stavebnictví (garantuje VOŠ a SPŠ stavební Dušní). Dále řekla, 



že v oboru kuchař-číšník se letos možná účastní i zahraniční škola. Dalšími obory, v nichž se 
bude soutěžit, jsou cukrář, kadeřník, truhlář, elektrikář a opravář motorových vozidel. 
Sollertia je asymetrická soutěž žáků a mistrů daného oboru. Žáci ve školách projdou několika 
koly a ten nejlepší se ve finále utká s člověkem z praxe. Soutěží se na jednom místě ve výrobě 
jednoho předmětu nebo v nějaké podobné dovednostní disciplíně. Výhodou tohoto klání je, že 
dochází k velmi úzké spolupráci s firmami a studenti se setkají s reálným světem práce. 
V loňském roce byla značka soutěže Sollertia registrována jako ochranná známka. 
JUDr. Veselá se ředitelky dotázala, zda je mezi učni o tuto soutěž zájem. 
Mgr. Němcová k tomu řekla, že je hlavně zájem mezi školami a ty dokážou své žáky pro 
účast motivovat. V prvním kole přitom záleží na aktivitě jednotlivých tříd, protože 
postupujícího do druhého kola nominují na základě výsledků sami spolužáci a musí o tom 
tedy přemýšlet celý žákovský kolektiv. 
 
Výbor vzal informaci na vědomí. 
 
 
6. + 7. Různé, diskuze, závěr 
 
Do bodu Různé ani do diskuze se již nepřihlásil žádný člen Výboru. 
 
 
 
Předsedkyně Výboru JUDr. Vladislava Veselá závěrem poděkovala všem přítomným za účast 
a ukončila jednání v 15.05 hod. 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
JUDr. Vladislava Veselá, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Ing. Alexandra Udženija, ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Radana Mrázková, tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
 
 


