
Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 
ZHMP, ze dne 21.3. 2011 

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

zápis z jednání ze dne 21. března 2011 

  

Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen „výbor“) dne 21. března 
2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu hl. m. Prahy, bylo 
zahájeno v 15.05 hod. a ukončeno v 16.15 hod. Po celou dobu jednání řídila 
předsedkyně výboru Ing. Marie Kousalíková. 

  

 

Přítomní členové výboru: 

Ing. Marie Kousalíková (předsedkyně) 

Mgr. Ludmila Štvánová (místopředsedkyně) 

Jan Slezák (místopředseda) 

Mgr. Nataša Šturmová (členka) 

Mgr. Marta Semelová (členka) 

David Zelený (člen) 

  

Ing. Adam Šimčík (tajemník) 

Nepřítomní členové výboru: 

Andrea Vlásenková (členka) 

Mgr. Jiří Dienstbier (člen) 

Mgr. Albert Kubišta (člen) 

  

  

  



  

 

  

Přítomní hosté: 

Ing. Antonín Weinert, CSc. (náměstek primátora) 

Mgr. Lenka Němcová (SMT) 

Mgr. Martin Platz Dipl.ek. (SMT) 

Ing. Hana Pazderová (ROZ) 

Ing. Eva Dvořáčková (ČMOSPŠ) 

Bc. Martina Šandová 

  

Program a obsah jednání 

Na úvod Ing. Kousalíková uvítala členy výboru na jeho jednání a konstatovala, že 
výbor je schopen usnášet se, protože v daný okamžik bylo přítomno 5 z 9 zvolených 
členů výboru (Mgr. Semelová se dostavila v 15.30 hod.). 

  

1) Schválení pořadu jednání a volba ověřovatele zápisu 

Ing. Kousalíková předložila členům výboru ke schválení návrh pořadu jednání tak, jak 
byl uveden v pozvánce, za ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Štvánovou. 

  

Výbor navržený pořad jednání schválil bez připomínek a zvolil Mgr. Štvánovou 
ověřovatelkou zápisu. 

Pro: 5 

  

2) Financování škol 

Ing. Pazderová informovala v prezentaci výbor o financování škol a školských 
zařízení regionálního školství. Uvedla rozdělení škol a školských zařízení v hl. m. 
Praze. Vysvětlila jednotlivé pojmy, popsala základní legislativní rámec, vyjmenovala 
zřizovatele. Dále popsala zdroje financování, normativy, dle kterých se rozepisují 



finanční prostředky. Nakonec popsala proces rozpočtového řízení a uvedla přehled 
financování škol a školských zařízení v hl. m. Praze za poslední 4 roky.  

  

Ing. Kousalíková otevřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

  

Mgr. Štvánová se dotázala, zda základní umělecké školy zřizuje hl. m. Praha. 

  

Ing. Kousalíková uvedla, že ne všechny, 2 základní umělecké školy zřizují také 
městské části. 

  

Mgr. Štvánová se dotázala, zda prostředky určené pro školy zřizované soukromými 
subjekty procházejí přes hl. m. Prahu. 

  

Ing. Pazderová potvrdila, že procházejí, a dodala, že soukromá škola uzavírá s hl. m. 
Prahou smlouvu platnou pro daný školní rok, na jejímž základě prostředky obdrží. 

  

Ing. Kousalíková dodala, že z pohledu hl. m. Prahy existuje pouze velmi omezená 
možnost kontroly a postihu škol zřizovaných soukromými subjekty. Hl. m. Praha 
může odebrat 30 % příspěvku na základě auditu hospodaření. 

  

Mgr. Štvánová požádala o sdělení, kterým školám hl. m. Praha odebrala část 
příspěvku. 

  

Ing. Kousalíková sdělila, že jde o gymnázia Minerva, Amazon a Vyšehrad. 

  

Mgr. Štvánová se dále dotázala, zda školy zřizované soukromými subjekty poskytují 
hl. m. Praze každý měsíc přehled o jejich žácích. 

  

Ing. Pazderová potvrdila, že poskytují. 



  

Mgr. Štvánová upozornila na problém rozdílných cen stravování učitelů, kteří se 
stravují v jídelnách jiných škol. 

  

Ing. Pazderová sdělila, že stravování pedagogů je v jiném režimu než u žáků, řídí se 
vyhláškou o závodním stravování a nikoliv vyhláškou o školním stravování a že 
záleží také na každé škole, zda zaměstnancům přispívá na obědy či ne, např. FKSP. 

  

Ing. Kousalíková uzavřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

3) Centra pro předškolní děti 

Mgr. Platz v krátké prezentaci informoval výbor o Centrech pro předškolní děti, 
důvodech jejich vzniku, jejich financování. Dále sdělil, kolik je jich v hl. m. Praze, jaká 
je jejich kapacita a naplněnost a jaké jsou podmínky pro umístění dětí v nich, 
nakonec uvedl přehled center. 

  

Ing. Kousalíková otevřela k tomuto bodu jednání diskuzi a doplnila, že je žádoucí 
rozšíření Center pro předškolní děti zejména do okrajových městských částí, kde je 
nejvíce dětí. Navrhla Ing. Weinertovi, aby požádal městské části o spolupráci. 

  

Ing. Weinert uvedl, že souhlasí s námětem a sdělil, že seznámí městské části s tímto 
projektem a vyzve je ke spolupráci. 

  

Mgr. Semelová ocenila Centra pro předškolní děti, ale uvedla, že nenahrazují 
předškolní výchovu v mateřských školách. Dále uvedla, že 850 Kč bez jídla za měsíc 
je pro rodiny s dětmi značná zátěž. 

  

Ing. Kousalíková uvedla, že dle jejího názoru se nejedná o značnou zátěž a že jde 
sotva o pokrytí provozních nákladů. 

  



Mgr. Štvánová ocenila, že si děti zvykají v kolektivu, jsou pod odborným dohledem a 
v takovém případě není na prvním místě cena. 

  

Ing. Kousalíková uzavřela k tomuto bodu jednání diskuzi. 

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

4) Nadační fond Cesta ke vzdělání 

Ing. Kousalíková předložila výboru souhrnnou informaci o cílech, orgánech, 
financování a činnosti Nadačního fondu Cesta ke vzdělání. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

5) Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky 

Ing. Kousalíková předložila výboru souhrnnou informaci o Metropolitním programu 
podpory středoškolské jazykové výuky. Uvedla jeho cíl a podmínky využití a dodala, 
že v rozpočtu hl. m. Prahy pro letošní rok je na jeho financování vyčleněno 30 mil. 
Kč. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

6) Informace o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hlavního města za rok 2010 

Ing. Kousalíková předložila výboru informaci o projektech realizovaných z 
Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města za rok 2010. 

  

Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

7) Různé 

Školské rady 



P. Slezák předal výboru návrh zastupitelského klubu ČSSD na doplnění míst ve 
školských radách. 

  

Ing. Kousalíková sdělila, že členové výboru již obdrželi návrh zastupitelského klubu 
TOP09 a že lze hlasovat o navržených zástupcích obou klubů dohromady, a 
předložila výboru návrh usnesení na doplnění jmenování zástupců ve školských 
radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou. 

  

Výbor navržené usnesení schválil. 

Pro: 6 

  

Ing. Kousalíková poděkovala členům výboru za účast a jednání výboru ukončila 
s tím, že příští jednání výboru se bude konat v pondělí 18. dubna 2011 v 15.00 hod. 

  

V Praze dne 21. března 2011 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Marie Kousalíková 

předsedkyně výboru 

  

  



  

  

  

  

  

  

Mgr. Ludmila Štvánová 

ověřovatelka zápisu 

 

  

  

  

  

  

  

Ing. Adam Šimčík  

tajemník výboru 

  

  

  

Přílohy: 

Prezenční listina 

Usnesení výboru 

 

Hlavní město Praha 



Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

Usnesení 

výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

číslo 4 

ze dne 21. března 2011 

  

k návrhu na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách 
zřizovaných 

hlavním městem Prahou 

  

  

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

  

I.     souhlasí  

s návrhem na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách 
zřizovaných hlavním městem Prahou dle přílohy tohoto usnesení 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Ing. Marie Kousalíková 

předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 

 

Příloha k usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP č. 4 ze dne 21. března 
2011 

  

Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
Škola - školská rada Návrh na nového zástupce 

(pro funkční období 2011 - 
2014) 

Masarykova střední škola chemická, 

Praha 1, Křemencova 12 

Mgr. Jiří Dienstbier člen 
ZHMP 

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy,

Praha 1, Štěpánská 22 

Mgr Albert Kubišta člen 
ZHMP 

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední 
průmyslová škola potravinářských technologií, 

Praha 2, Podskalská 10 

Mgr. Ludmila 
Štvánová 

členka 
ZHMP 

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné 
fakultní nemocnici, 

Praha 2, Ke Karlovu 2 

Mgr. Ludmila 
Štvánová 

členka 
ZHMP 

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné 
fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 

Petr Dolínek člen 
ZHMP 

Vyšší odborná škola informačních služeb, 

Praha 4, Pacovská 350 

Mgr Albert Kubišta člen 
ZHMP 

Střední škola technická, 

Praha 4, Zelený pruh 1294 

JUDr. Lukáš Manhart člen 
ZHMP 

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 

Praha 5, Mezi Školami 2475 

Pavel Richter člen 
ZHMP 

Základní škola praktická a Základní škola speciální 
Lužiny, 

Praha 5, Trávníčkova 1743 

Mgr. Nataša 
Šturmová 

členka 
ZHMP 

Základní škola praktická, 

Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368 

Mgr. Nataša 
Šturmová 

členka 
ZHMP 



Gymnázium, 

Praha 6, Arabská 14 

Petr Dolínek člen 
ZHMP 

Střední odborné učiliště kadeřnické, 

Praha 8, Karlínské náměstí 8/225 

Roman Petrus člen 
ZHMP 

Základní škola a Mateřská škola, 

Praha 8, Za Invalidovnou 3 

RNDr. Tomáš 
Hudeček 

člen 
ZHMP 

Střední odborná škola logistických služeb, 

Praha 9, Učňovská 1/100  

PhDr. Petr Trombik člen 
ZHMP 

Obchodní akademie, 

Praha 1, Dušní 7 

Ing. Lukáš Plachý člen 
ZHMP 

Střední odborné učiliště, 

Praha 4, Ohradní 57 

Mgr. Lukáš Kaucký člen 
ZHMP 

Smíchovská střední průmyslová škola, 

Praha 5, Preslova 25 

JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, Ph.D. 

členka 
ZHMP 

Hotelová škola Radlická, 

se sídlem v Praze 5, Radlická 115 

JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, Ph.D. 

členka 
ZHMP 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Praha 5, Drtinova 3 

Ing. Karel Březina člen 
ZHMP 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná 
škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 

Bc. František 
Adámek  

člen 
ZHMP 

Obchodní akademie Holešovice, 

se sídlem v Praze 7, Jablonského 3/333 

Mgr. Jiří Dienstbier člen 
ZHMP 

Střední odborné učiliště služeb, 

Praha 9, Novovysočanská 5 

Ing. Lukáš Plachý  člen 
ZHMP 

Obchodní akademie, 

Praha 10, Heroldovy sady 1 

Petr Dolínek člen 
ZHMP 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, 

se sídlem v Praze 10, Jesenická 1 

Mgr. Lukáš Kaucký člen 
ZHMP 
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