
Povinný subjekt: 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

V Praze dne 29. 1. 2019 
 
Žádost o informace  

Vážení, 

níže uvedenou žádost o informaci podávám  z důvodu 

právní jistoty podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Žádám o informaci tedy o elektronické zaslání na e-mail  

 

Dále žádám na základě § 4a odst. 2 písm. f o její pravidelné zasílání na e-mail  

 

 

Pro informaci dodávám, že dle skutečného právního výkladu Ministerstva vnitra (viz Stanovisko odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 7/2011  

 

 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

S pozdravem 

      

 

 

  
 



 

 
 

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ 
 

VÝBORU PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

KONANÉHO  DNE 28.01.2019 
 
Přítomni: 

Předsedkyně výboru: 
Místopředseda výboru: 
Členové výboru: 

 

 
 
 
 
 

Tajemník výboru: 
Zapisovatel: 

 
 

Daria Křivánková 
Ing. Vít Bobysud 
Jeanette Cejnarová 
Aneta Ečeková Maršálová 
PaedDr. Blanka Janovská 
Bc. Yveta Kvapilová 
Ludmila Tichá 
Mgr. Jan Šafir 
Miroslav Foltýn 

 
 
Navržený program jednání: 

1. Seznámení s jednacím řádem výboru. 
2. Seznámení se zaměřením práce výboru a sestavení rámcového návrhu na jeho 

činnost 
3. Náměty členů výboru k zařazení do rámcového plánu uvedeného v bodě 2. 
4. Návrh harmonogramu jednání výboru v období leden-červen 2019 
5. Různé 

 
Body jednání: 

 

1. Uvítání 
 

Předsedkyně výboru, paní Křivánková, přivítala všechny přítomné na 1. schůzi 
Výboru pro výchovu a vzdělávání (dále jen Výbor) v novém složení. Dále představila 
jednotlivé  body programu. 

 

Usnesení č. 1/2019: VVV schvaluje program jednání  dne 28.01.2019. 
 

  
 

2. Hlasování o formě jednání 
 

Členové Výboru projednali žádost  

 zájem o projednání konkrétních bodů jednání, bude pozván 
k jednání o tomto bodě. 

 

Usnesení č. 2/2019: VVV prohlašuje jednání  dne 28.01.2019 v souladu s článkem 4, 
odst. 3 Jednacího řádu ZMČ Praha 13 za neveřejné. 

 

 



 
3. Seznámení s jednacím řádem 

 

Členové Výboru se seznámili s obsahem Jednacího řádu ZMČ Praha. 
 

Usnesení č. 3/2019:  
 

  
 
4. Seznámení se zaměřením činnosti Výboru a sestavení rámcového návrhu 

činnosti 
 

Výbor pro výchovu a vzdělávání je zřízen ZMČ Praha 13. Výbor ve své činnosti bude 
podporovat realizaci výchovně vzdělávacích aktivit v MČ Praha 13. 

 

Jedná se především o činnosti, které realizují: 
• mateřská a rodinná centra 
• mateřské, základní a střední školy 
• Dům dětí a mládeže, 
• organizace zajištující volnočasové aktivity 
• kluby seniorů 
• Středisko sociálních služeb Prahy 13 a další 

 

Členové konstatovali, že bude nutné seznámit se postupně s aktivitami výše 
uvedených subjektů a následně se pokusit o zajištění jejich podpory a to, jak na 
úrovni městské časti, tak na úrovni hlavního města Prahy. 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
    

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

Usnesení č. 4/2019: VVV souhlasí s navrženými okruhy aktivit, kterými se bude ve 
své činnosti zabývat. Přijímá návrh  na doplnění činnosti o porovnání 
úrovně školních jídelen v jednotlivých školních zařízeních. Bere na vědomí informaci 
o obsazení pozice inspektor/metodik školního stravování na odboru školství. Bere na 
vědomí informací  o vzdělávacím programu "Ředíte/ nažívo". Bere na 
vědomí informací  vstoupit do programu 
"Bezpečná cesta do školy". 

  



 

6. Harmonogram jednání Výboru 
 

Členové projednali termíny dalších zasedání Výboru, které se uskuteční v zasedací 
místnosti ve 4. patře vždy od 14 hod. dle přiloženého rozpisu: 

 
 TERM[N  ČAS   

 
4. března 2019 14:00 
1. dubna 2019 14:00 

29. dubna 2019 14:00 
27. května 2019 14:00 
20. června 2019 Centr. park 

 

Pozn. 20.06.2019 se členové Výboru zúčastní akce "Rozloučení se školou", 
která se koná od 9 hodin v Centrálním parku. 

 
Usnesení č. 4/2019: VVV souhlasí s harmonogramem jednání. 

 

   
 
7. Různé 

 

• Stanovisko Výboru k písemnému podnětu paní, která negativně 
hodnotila  práci jedné ze škol- vzhledem k povaze podnětu je doporučeno, 
aby paní tyto záležitosti projednala s vedením příslušné školy, případně i 
s ČŠI. Zřizovateli nepřísluší ve smyslu§ 174 zákona 251/2004 Sb., 
zasahovat a kontrolovat obsah vzdělávacího procesu. 

• Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti 
správního obvodu Praha 13 
Členové Výboru byli seznámeni s právními a obsahovými záležitostmi kolem 
tvorby výročních zpráv škol a souhrnné výroční zprávy. Vzali na vědomí 
souhrnnou Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 vypracovanou odborem 
školství. 

 
 
 

Usnesení č. 5/2019: VVV souhlasí s navrženým postupem ve věci podnětu paní, 
která negativně hodnotí práci školy. Bere na vědomí informaci o zpracování Vyroční 
zprávy za školní rok 201712018. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Daria Křivánková 
předsedkyně výboru 

 
 

Mgr. Jan Šafir 
tajemník výboru 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

" , 
PREZENCNI LISTINA 

 
 

členů výboru pro výchovu a vzdělávání 
 
 
 

zjednání  28.01.2019 od 14,00 hodin: 
 
 

Daria Křivánková
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání 

 
 
 
 
 
 

Jeanettte Cejnarová ......

PaeDdr.  Blanka Janovská ..                        

Aneta Ečeková  Maršálová    
 
 
Bc. YvetaKvapilová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Šafir ..........
tajemník výboru pro     



 

 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ 
VÝBORU PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ 

KONANÉHO DNE 28.01.2019 
 
Přítomni: 

Předsedkyně výboru: 
Místopředseda výboru: 
Členové výboru: 

 

 
 
 
 
 

Tajemník výboru: 
Zapisovatel: 

 
 
Daria Křivánková 
Ing. Vít Bobysud 
Jeanette Cejnarová 
Aneta Ečeková Maršálová 
PaedDr. Blanka Janovská 
Bc. Yveta Kvapilová 
Ludmila Tichá 
Mgr. Jan Šafir 
Miroslav Foltýn 

 
 
Navržený program jednání: 

1. Seznámení s jednacím řádem výboru. 
2. Seznámení se zaměřením práce výboru a sestavení rámcového návrhu na jeho 

činnost 
3. Náměty členů výboru k zařazení do rámcového plánu uvedeného v bodě 2. 
4. Návrh harmonogramu jednání výboru v období leden-červen 2019 
5. Různé 

 
Body jednání: 

 

1. Uvítání 
 

Předsedkyně výboru představila jednotlivé body programu. 
 

Usnesení č. 112019: VVV schvaluje program jednání  dne 28.01.2019. 
 

2. Hlasování o formě jednání 
 

Usnesení č. 212019: VVV prohlašuje jednání  dne 28.01.2019 v souladu s článkem 4, 
odst. 3 Jednacího řádu ZMČ Praha 13 za neveřejné. 

 
3. Seznámení s jednacím řádem 

 

Členové Výboru se seznámili s obsahem Jednacího řádu ZMČ Praha. 
 

Usnesení č. 3/2019: Jednací řád byl přijat všemi členy. 
 

4. Seznámení se zaměřením činnosti Výboru a sestavení rámcového návrhu 
činnosti 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání je zřízen ZMČ Praha 13. Výbor ve své činnosti bude 
podporovat realizaci výchovně vzdělávacích aktivit v MČ Praha 13. 



 

Usnesení č. 412019: VVV souhlasí s navrženými okruhy aktivit, kterými se bude ve 
své činnosti zabývat. Přijímá návrh  na doplnění činnosti o porovnání 
úrovně školních jídelen v jednotlivých školních zařízeních. Bere na vědomí informaci 
o obsazení pozice inspektor/metodik školního stravování na odboru školství. Bere na 
vědomí informaci  o vzdělávacím programu "Ředitel naživo". Bere na 
vědomí informaci    vstoupit do programu 
"Bezpečná cesta do školy". 

 
 
 
 
5. Harmonogram jednání Výboru 

 

Členové projednali termíny dalších zasedání Výboru, které se uskuteční v zasedací 
místnosti ve 4. patře vždy od 14 hod. dle přiloženého rozpisu: 

 
 TERMÍN  ČAS  

4. března 2019 14:00 
1. dubna 2019 14:00 

29. dubna 2019 14:00 
27. května 2019 14:00 
20. června 2019 Centr. park 

 

Pozn. 20.06.2019 se členové Výboru zúčastní akce "Rozloučení se školou", 
která se koná od 9 hodin v Centrálním parku. 

 
Usnesení č. 412019: VVV souhlasí s harmonogramem jednání. 

 
 
 
 
 
6.  Různé 

 

Usnesení č. 512019: VVV souhlasí s navrženým postupem ve věci podnětu paní, 
která negativně hodnotí práci školy. Bere na vědomí informaci o zpracování Výroční 
zprávy za školní rok 201712018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daria Křivánková 
předsedkyně výboru 

 
 
 

Mgr. Jan Šafir 
tajemník výboru 



 
 
 
 
 

 
 
 

reaguji na Vaši žádost o informace ze dne 29. 1. 2019, kterou jste podal  
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
na webových stránkách MČ Praha 13. 

 

 
V příloze naleznete jak toto zveřejněné usnesení z 1. zasedání výboru pro výchovu a vzdělávání, tak i 
další dokumenty s ním související. Žádné jiné nejsou. 

 

S  pozdravem 

Daria  Křivánková 
Předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání 
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